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DESCRIPCIÓ 
 
Durant la manipulació de productes químics es poden produir vessaments i esquitxades que poden afectar tant als usuaris com a objectes i instal·lacions. 

 
 
 

RECOMANACIONS GENERALS 
 

• En cas de vessament d’un producte químic líquid, evacuar la zona afectada del vessament. En cas que el líquid sigui inflamable, cal retirar totes les 
fonts d’ignició de la zona. 

• En cas de vessaments i esquitxades als usuaris: 
Esquitxades a la pell: Rentar abundantment amb aigua. Treure’s la roba contaminada. Extreure el producte amb un cotó impregnat en 
polietilenglicol 400. 
Esquitxades als ulls: Rentar amb aigua abundant (mínim 15 minuts) mantenint les parpelles obertes, utilitzeu el rentaulls que trobareu junt amb 
la pica. Demanar atenció mèdica. 
Ingestió: Beure aigua abundant. Evitar el vòmit, ja que existeix risc de perforació. Demanar immediatament atenció mèdica. No neutralitzar. 

• Fer totes les manipulacions dels productes químics dintre de la vitrina, en cas de vessament quedaria confinat a la superfície de treball de la vitrina. 
• Ventilar immediatament el local on s’ha produït el vessament i utilitzar el kit per a tractar el vessament que trobareu a l’armari que hi ha sota la pica. 
• Posar-se els elements de protecció:  mascareta contra gasos i vapors, guants protectors contra agressions químiques i ulleres de protecció i eixugar 

ràpidament tot el producte vessat amb paper absorbent i recollir aquest paper impregnat en una bossa o contenidor apart.   
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NORMES I PROCEDIMENTS 
 
Segons la operació que s’estigui desenvolupant, consulteu els següents normes de seguretat e higiene: 

 NSH 301 - Incompatibilitats entre productes químics 
 NSH 302 - Correcte emmagatzematge de productes químics 
 NSH 303 - Emmagatzematge productes químics inflamables i combustibles 
 NSH 304 - Emmagatzematge productes químics corrosius 
 NSH 305 - Agents químics carcinògens 
 NSH 306 - Agents químics mutàgens 
 NSH 307 - Agents químics tòxics per a la reproducció 
 NSH 308 - Intervenció en cas de vessament de productes químics líquids 
 NSH 309 - Actuació en cas de vessament de mercuri 
 NSH 310 - Aparells a pressió - Ampolles 

• PdT-P-710.230.006 - Mesures bàsiques de seguretat a seguir - Química 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-302.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-303.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-305.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-306.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-307.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-309.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-310.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.006.pdf
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 
- Mascareta contra gasos i vapors. 
- Guants protectors contra agressions químiques. 
- Davantal de protecció contra agents químics.  
- Ulleres de protecció. 

 

 
 
 

Consulteu els EPI’’s a utilitzar en el següent document: 
• PdT-P-710.230.006 - Mesures bàsiques de seguretat a seguir - Química cat 

    

 

 
 
 

 

ABANS  D’OPERACIÓ 
 
Poseu-vos els elements de seguretat necessaris: guants, mascareta i ulleres de protecció. 

       
 
 

Kit d’intervenció Rentaulls 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.006.pdf
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