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OPERACIONS / 
TASQUES 0BRISCOS MESURES DE 

SEGURETAT 
PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA 
EQUIPS DE 
PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI’s) 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 

1. Impressió de fotolit.     

La impressió del fotolit es fa en 
impressora làser utilitzant fulls 

especials de polièster de la marca 
Abezeta.   

2. Aplicació d’esprai 
opacador Black 
covering de Abezeta 

 S9: Conserveu el 
recipient en un lloc ben 
ventilat 
S16: Protegiu de fonts 
d'ignició. No fumeu 

 S23: No en respireu els 
gasos/fums/vapors/aeros
ols (denominació o 
denominacions 
adequades que el 
fabricant especificarà). 

 S46: En cas d'ingestió, 
aneu immediatament al 
metge i ensenyeu-li 
l'etiqueta o bé l'envàs 

 R12: Extremadament 
inflamable 

 R38: Irrita la pell 
 

Fer la operació a la 
vitrina d’extracció de 
las sala 312 

Vitrina extracció 
de gasos Filtair 
936 

 Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 

  Ulleres de protecció 

Consultar: 
  

• PdT-P-710.230.004 - 
Utilització de vitrina 
d'extracció cat 

3. Preparació de les 
safates i els 
productes químics a 
utilitzar dintre de la 
vitrina. 

 

   Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 
Ulleres de protecció 

 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
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4. Exposició de fotolit.  Possibilitat de mirar 
accidentalment el llum 
ultraviolat. 

 La insoladora disposa 
d’un mecanisme de 
seguretat incorporat 
que tan sols permet el 
seu funcionament quan 
la tapa estigui tancada. 

  Ulleres amb filtre 
ultraviolat. 

Consultar: 
• PdT-E-710.230.014 - 

Insoladora cat 

5. Revelat de plaques 
de circuit imprès. 

 Possible contacte amb 
agents corrosius. 

 Inhalació de vapors. 

 Fer la operació dintre 
de la cabina amb 
l’extracció en marxa. 

 Vitrina extracció 
de gasos Filtair 
936 

 Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 

 Ulleres de protecció 

Consultar: 
 Fitxes de seguretat (FDS)  

d’Hidròxid de Sodi 
 PdT-E-710.230.006 - Vitrina 

extracció gasos Filtair 936 cat 
 
• PdT-P-710.230.004 - 

Utilització de vitrina 
d'extracció cat 

 
6. Atac químic amb àcid 

de plaques de circuit 
imprès. 

 Possible contacte amb 
agents corrosius. 

 Inhalació de vapors. 
 Provoca cremades 

 Fer l’operació dintre de 
la cabina amb la 
extracció en marxa. 

  Mascareta per a 
gasos i vapors. 

 Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 

 Davantal de protecció 
contra agents químics. 

 Ulleres de protecció 

Consultar: 
- (FDS)  de l’Àcid Clorhídric 
- (FDS)  de l’Àigua oxigenada 110 Vol 
- NSH 103 - EPI: Guants de 
protecció 
- NSH 105 - EPI: Protectors 
oculars i facials 
- NSH 106 - EPI: Protectors 
respiratori 
 
 PdT-E-710.230.006 - Vitrina 

extracció gasos Filtair 936 cat 
 PdT-P-710.230.004 - Utilització 

de vitrina d'extracció cat 
7. Exposició sense 

fotolit amb la 
insoladora per tal de 
treure la emulsió 
fotosensible. 

 Possibilitat de mirar 
accidentalment el llum 
ultraviolat. 

 La insoladora disposa 
d’un mecanisme de 
seguretat incorporat 
que tan sols permet el 
seu funcionament quan 

  Ulleres amb filtre 
ultraviolat. 

Consultar: 
• PdT-E-710.230.014 - 

Insoladora cat 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.014.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.006.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.006.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.014.pdf
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la tapa estigui tancada. 
8. Recollida dels 

residus de revelat i 
atacat. 

 Possible contacte amb 
agents corrosius. 

 Inhalació de vapors. 

 Fer la operació dintre 
de la cabina i posar els 
bidons a l’armari 
d’emmagatzematge de 
residus. 

 Armari 
d’emmagatzema
ment de 
productes 
químics. 

 Mascareta per a 
gasos i vapors. 

 Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 

 Davantal de protecció 
contra agents químics. 

 Ulleres de protecció 

Consultar: 
 

 - NSH 301 - Incompatibilitats entre 
productes químics 

 - NSH 302 - Correcte 
emmagatzematge de productes 
químics 

 - NSH 304 - Emmagatzematge 
productes químics corrosius 

 - NSH 103 - EPI: Guants de 
otecció 

 - NSH 105 - EPI: Protectors 
ulars i facials 

• PdT-E-710.230.013 - Armari 
d'emmagatzematge de residus 
químics cat 

9. En cas de 
VESSAMENT de 
líquids. 

 Possible contacte amb 
agents corrosius. 

 Inhalació de vapors. 

 Ventilar el local. 
 Eixugar el vessament 

amb paper absorbent. 
Aquest paper es troba 
a l’armari que hi ha 
sota la pica. 

  Mascareta per a 
gasos i vapors. 

 Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 

 Davantal de protecció 
contra agents químics. 

 Ulleres de protecció 

Consultar: 
 

 - NSH 308 - Intervenció en cas de 
vessament de productes químics 
l                                                                                                                                                 
íquids 

     
• PdT-P-710.230.003 - 

Emergència sobre vessaments 
químics cat                    

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-301.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-301.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-302.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-302.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-302.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-304.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-304.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.013.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-308.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-308.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-308.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-308.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.003.pdf
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10. Mecanització de les 
plaques de circuit 
imprès. Es realitzarà 
a la sala Mecànica 
(306) 

Esquitxades 
d’encenalls produïts 
durant la operació. 

   Ulleres de protecció 
 

Consultar els procediments: 
 

• PdT-E-710.230.002 - Trepant 
Proxxon FBS 240/E cat 

• PdT-E-710.230.005 - Trepant 
sobretaula Quantum B14 cat 

 
 
  

11. Aplicació de laca 
soldable  de 
protecció. 

 S9: Conserveu el 
recipient en un lloc ben 
ventilat 
S16: Protegiu de fonts 
d'ignició. No fumeu 

 S23: No en respireu els 
gasos/fums/vapors/aeros
ols (denominació o 
denominacions 
adequades que el 
fabricant especificarà). 

 S46: En cas d'ingestió, 
aneu immediatament al 
metge i ensenyeu-li 
l'etiqueta o bé l'envàs 

 R12: Extremadament 
inflamable 

 R38: Irrita la pell 
 

Fer la operació a la 
vitrina d’extracció de 
las sala 312 

Vitrina extracció 
de gasos Filtair 
936 

 Guants protectors 
contra agressions 
químiques. 

  Ulleres de protecció 

Consultar: 
 

 PdT-E-710.230.006 - Vitrina 
extracció gasos Filtair 936 cat 

 
• PdT-P-710.230.004 - 

Utilització de vitrina 
d'extracció cat 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.002.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.005.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.006.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.004.pdf
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Cabina d’extracció de gasos     Insoladora     Armari d’emmagatzematge de  
residus químics 
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