LUCRUL cu

diizocianaţi

(MDI, TDI)

Ce sunt diizocianaţii?
Diizocianaţii sunt substanţe chimice care se pot prezenta sub formă de lichide, solide sau soluţii. În combinaţie cu poliolii (de ex. poliesteri şi polieteri cu grupări de hidroxil liber) sau
cu alţi compuși cu atomi de hidrogen activ, aceştia sunt folosiţi la fabricarea polimerilor de poliuretan celular sau necelular, a materialelor de acoperire, a adezivilor, a materialelor de
etanșare, a elastomerilor şi a lacurilor.

La ce sunt folosiţi diizocianaţii?

Una dintre principalele utilizări ale diizocianaţilor este producţia de spume poliuretanice. Poliuretanii sunt folosiţi într-o serie de industrii importante, cum ar fi în construcţii, izolaţii,
industria autovehiculelor, industria mobilei, la fabricarea aparatelor de uz casnic, a textilelor sau a încălţămintei.

Utilizarea în condiţii de siguranţă
Diizocianaţii sunt substanţe chimice reactive care necesită o manipulare corectă pentru a asigura o utilizare în condiţii de siguranţă. Aceasta înseamnă că trebuie să se evite expunerea
directă a corpului prin inhalare, contact cu pielea sau ingerare (pe cale orală). Acest afiş vă prezintă modul în care se pot evita astfel de situaţii, în special inhalarea vaporilor, a aerosolilor
şi a prafului, deoarece acestea pot cauza iritaţii şi, în anumite cazuri, pot duce la reducerea funcţiei pulmonare şi/sau sensibilizare (astm).

Utilizarea în permanenţă a echipamentului adecvat
de protecţie personală (PPE). PPE reprezintă măsuri
de gestionare a riscurilor.

Purtaţi mănuşi
de protecţie

Purtaţi salopetă
şi cizme

În situaţii de urgenţă,
purtaţi salopetă şi/sau
şorţ pentru lucrul în
condiţii grele

Purtaţi ochelari
de protecţie

Echipamentul de protecţie respiratorie (PPE)
ca măsură de gestionare a riscurilor
 În caz de expunere potenţială
 Aplicaţii prin pulverizare
 Pulberi cu diizocianaţi nereacţionaţi
 Glugi
 Măşti:
• Semi-mască, Mască completă
• Filtru de aer:
		
- A2 doar pentru vapori
		
- A2/P2 sau 3 pentru vapori şi aerosoli/pulberi
		- D
 e regulă, înlocuiţi după două zile, cu
excepţia cazului în care instrucţiunile
furnizorului prevăd altfel.
• Alimentare cu aer proaspăt
 Echipamentul respirator trebuie să se afle la
îndemână (şi să fie bine întreţinut)

Proceduri de urgenţă: primul ajutor
 Forţaţi deschiderea ochilor
 Spălaţi-vă pe ochi cu apă din abundenţă timp de cel
puţin 15 minute
 Dacă aveţi dubii, continuaţi să clătiţi ochii
 Mergeţi la un oftalmolog cât mai repede
 Se recomandă să nu folosiţi lentile de contact, deoarece
ar putea complica tratamentul în situaţii de urgenţă
 Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi
spălaţi-vă cu apă şi săpun
 Un studiu privind decontaminarea pielii în cazul
contactului cu diizocianaţi a demonstrat că spălarea
imediat după expunere este foarte importantă şi că o
soluţie de curăţare a pielii pe bază de poliglicol poate fi
mai eficace decât apa şi săpunul

 Ieşiţi la aer curat
 Apelaţi la un medic sau duceţi pacientul la un spital
 Contactaţi furnizorul – acesta poate oferi informaţii
pentru asistenţă

O bună igienă personală

Proceduri de urgenţă:
incendiu

 Se pot folosi creme
protectoare pentru a asigura
buna sănătate a pielii
 Cremele nu trebuie să
înlocuiască folosirea mănuşilor
de protecţie
 Spălaţi-vă cu apă şi săpun
după ce aţi terminat lucrul şi
înainte de a mânca, bea sau
fuma
 Nu folosiţi solvenţi pentru
spălare
 Folosiţi prosoape de unică
folosinţă
 Nu refolosiţi îmbrăcămintea
sau mănuşile contaminate

Incendiile provocate
de substanţe chimice
trebuie stinse cu spumă,
pulberi chimice uscate,
dioxid de carbon sau apă
pulverizată

Urmaţi procedurile obişnuite
din fabrică pentru situaţii de
urgenţă
 Sunaţi alarma
 EVACUAŢI
 Folosiţi specialişti pregătiţi
pentru stingerea incendiilor
 Asiguraţi protecţia împotriva
emisiilor de diizocianaţi

O bună ventilare a spaţiului de lucru
 Verificaţi ca sistemul de aspiraţie/
ventilaţie să fie în funcţiune
 Instalaţi hota de evacuare cât mai
aproape deasupra sursei
 Verificaţi în mod regulat direcţia de
aspiraţie

Ventilaţie
proastă

Ventilaţie
optimă

Un spaţiu de lucru
curat şi sigur

 Păstraţi spaţiul de lucru curat şi
ordonat
 Echipamentul respirator trebuie să
se afle la îndemână (şi să fie bine
întreţinut)
 Asiguraţi-vă că ştiţi unde se află
duşurile de siguranţă şi instalaţiile
pentru a vă spăla pe ochi
 Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în
spaţiul de lucru
 Se pot folosi creme protectoare
pentru a preveni deteriorarea pielii
 Cremele nu trebuie să înlocuiască
folosirea mănuşilor de protecţie
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Pentru detalii privind lucrul în condiţii de siguranţă
cu diizocianaţi, vă rugăm să consultaţi fişele
produselor şi fişele cu date de securitate puse la
dispoziţie de furnizorii de materii prime.

