
PROCEDIMENTS DE TREBALL DE PROCÉS / OPERACIÓ 
 

 Utilització d’eines d’escalfament 
CAMPUS NORD CEN

TRE ETSETB 2 3 0 
DEPARTAMENT Enginyeria Electrònica 7 1 0 
LABORATORI / 
TALLER / SECCIÓ Instrumentació i Bioenginyeria – Calibratge i Test – Compatibilitat Electromagnètica 

CODI PdT-P-710.230.008 EDIFICI C4 PLANTA 3 NÚM. PORTA 313-314-S101 Data: maig 2020 Revisió: 1.1 Pàgina: 1 de 6 
 

0BOPERACIONS / TASQUES 1BRISCOS MESURES DE SEGURETAT PROTECCIÓ 
COL·LECTIVA 

EQUIPS DE 
PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI’s) 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Utilització pistoles de 
pegament termo 

adhesiu. 
 

- Steinel Gluematic 3002 - 11 
mm 

- Bosch PKP 18E - 11 mm 
- Proxxon - HKP 220 - 7 mm 
 
Per al segellament de 
connectors, components 
electrònics i circuits impresos. 

 
 

 

- Cremades.   
- Inhalació de 

fums. 
- Incendi. 

- Abans de cada ús, comprovi la pistola, 
cable I endoll. Si s’aprecia qualsevol 
defecte, no utilitzi la pistola. 

- No deixi la pistola endollada al corrent 
sense supervisió. 

- Mantingui la pistola lluny de l’aigua i la 
humitat. 

- No toqui la punta calent. En cas de 
contacte d’adhesiu calent amb la 
pell, col·loqui la part afectada 
immediatament sota un raig d’aigua 
freda durant uns quants minuts. 

- Després del seu ús, desendolli i deixi 
refredar la pistola sobre la seva 
estoreta tèrmica, la estoreta 
antiestàtica o una planxa metàl·lica. 

- No utilitzar solvents inflamables per a 
netejar les superfícies a pegar, els 
restes de solvent es poden encendre o 
es poden crear vapors perillosos. 

 - Guants protecció 
tèrmica. 

 
 

 

Consultarr: 
• NSH 001 - Normes generals de 

seguretat i higiene en laboratoris 
• NSH 003 - Ordre, neteja i 

manteniment 
• NSH 101 - EPI: Equips de protecció 

individu 
• NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
• NSH 105 - EPI: Protectors oculars i 

facials 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura amb fil 
d'estany (C4)  ca 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura amb fil 
d'estany (C4)  cat 

 

Steinel Gluematic 3002 Bosch PKP 18E Proxxon – HK    P 220  

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.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-P-710.230.002.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.002.pdf
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2BOPERACIONS / 

TASQUES 3BRISCOS MESURES DE SEGURETAT PROTECCIÓ 
COL·LECTIVA 

EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI’s) INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Pistola d’alta 
potència tèrmica 

multi usos 
 
Bosch PHG600-3 
 
Per a: 

- Extracció de pintures i 
vernissos. 

- Conformar, eixugar i 
modelar plàstics. 

- Contracció de fundes 
termoretràctils.  

 
 

- Cremades (pot 
escalfar aire a 
600ºC)  

- Vagi amb compte  
quan treballi a prop 
de materials 
inflamables. La 
pistola o 
l’embocadura poden 
encendre la pols i 
gasos. 

- No dirigeixi el raig 
d’aire durant molt de 
temps a la mateixa 
direcció. Fàcilment 
es poden produir 
gasos quan treballi 
plàstics, vernissos, 
pintures o materials 
similars. 

- Incendi 

- Abans de cada ús, comprovi la 
pistola, cable I endoll. Si s’aprecia 
qualsevol defecte, no utilitzi la 
pistola. 

- No deixi la pistola endollada al 
corrent sense supervisió. 

- Mantingui la pistola lluny de 
l’aigua i la humitat. 

- No toqui la punta calent. En cas 
de contacte accidental amb la 
pell, col·loqui la part afectada 
immediatament sota un raig 
d’aigua freda durant uns 
quants minuts. 

- Després del seu ús, desendolli i 
deixi refredar la pistola sobre la 
seva estoreta tèrmica, la estoreta 
antiestàtica o una planxa 
metàl·lica. 

- No utilitzar solvents 
inflamables per a netejar les 
superfícies a pegar, els restes de 
solvent es poden encendre o es 
poden crear vapors perillosos. 

 - És obligatori utilitzar 
ulleres de protecció en 
la utilització de l’element 
d’escalfament per aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Guants de protecció 

tèrmica. 

Consultarr: 
• NSH 001 - Normes 

generals de seguretat i 
higiene en laboratoris 

• NSH 003 - Ordre, neteja i 
manteniment 

• NSH 101 - EPI: Equips de 
protecció individu 

• NSH 103 - EPI: Guants de 
protecció 

• NSH 105 - EPI: Protectors 
oculars i facials 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura 
amb fil d'estany (C4)  ca 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura 
amb fil d'estany (C4)  cat 

 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.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-P-710.230.002.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.002.pdf
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4BOPERACIONS / 

TASQUES 5BRISCOS MESURES DE SEGURETAT PROTECCIÓ 
COL·LECTIVA 

EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI’s) INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Operacions amb 
bufador d’aire 

calent  
 
Estació AM 6800 
 
- Soldadura i 

desoldadura de 
components SMD 

- Contracció de fundes 
termorretràctils 

- Cremades (pot 
escalfar aire a 
400ºC)  

- Vagi amb compte  
quan treballi a prop 
de materials 
inflamables. El 
calefactor i 
l’embocadura poden 
encendre la pols i 
gasos. 

- No dirigeixi el raig 
d’aire durant molt 
de temps a la 
mateixa direcció. 
Fàcilment es poden 
produir gasos quan 
treballi plàstics, 
vernissos, pintures 
o materials similars. 

- Incendi 

- Abans de cada ús, comprovi la 
estació, cable I endoll. Si 
s’aprecia qualsevol defecte, no 
utilitzi l’equip. 

- No deixi el calefactor en marxa 
sense supervisió. 

- Mantingui el calefactor lluny de 
l’aigua i la humitat. 

- No toqui la punta calent. En 
cas de contacte accidental 
amb la pell, col·loqui la part 
afectada immediatament 
sota un raig d’aigua freda 
durant uns quants minuts. 

- Després del seu ús, apagui 
l’estació i deixi el bufador al 
seu suport. 

- No utilitzar solvents 
inflamables per a netejar la 
punta, els restes de solvent es 
poden encendre o es poden 
crear vapors perillosos. 

 És obligatori utilitzar ulleres 
de protecció en la utilització 
de l’element d’escalfament 
per aire. 

 
 

Consultar: 
• NSH 001 - Normes generals de 

seguretat i higiene en laboratoris 
• NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
• NSH 101 - EPI: Equips de protecció 

individu 
• NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
• NSH 105 - EPI: Protectors oculars i 

facials 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura amb fil 
d'estany (C4)  ca 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura amb fil 
d'estany (C4)  cat 

 

 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.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-P-710.230.002.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.002.pdf
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Pistola Bosch PHG600-3 
 

Estació JBC AM 6800 Pre escalfador OKI PCT-100-21 Agitador magnètic i escalfador 
IKA RCT bàsic 
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6BOPERACIONS / 

TASQUES 7BRISCOS MESURES DE SEGURETAT PROTECCIÓ 
COL·LECTIVA 

EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI’s) INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Operacions amb 
agitador/escalfador  

 
IKA RCT bàsic  
 
Aquest equip s’utilitza 
per a barrejar i 
termostatar solucions 
líquides i cultius. Disposa 
d’un sistema de 
calefacció i d’un agitador 
magnètic. 
 

- Cremades (pot 
escalfar aire a 
400ºC)  

- Vagi amb compte  
quan treballi a prop 
de materials 
inflamables. El 
calefactor i 
l’embocadura poden 
encendre la pols i 
gasos. 

- Incendi 

- Abans de cada ús, comprovi 
l’equip, cable I endoll. Si 
s’aprecia qualsevol defecte, no 
utilitzi l’equip. 

- No deixi el calefactor en marxa 
sense supervisió, si no hi ha 
més remei, habiliti un espai 
ampla de seguretat al voltant 
de l’equip.  

- Mantingui el calefactor lluny de 
l’aigua i la humitat. 

- En cas de contacte 
accidental amb la pell, 
col·loqui la part afectada 
immediatament sota un raig 
d’aigua freda durant uns 
quants minuts. 

- Després del seu ús, apagui 
l’equipt. 

- No utilitzar solvents 
inflamables per a netejar 
qualsevol element, els restes 
de solvent es poden encendre 
o es poden crear vapors 
perillosos. 

 És obligatori utilitzar ulleres 
de protecció en la utilització 
d’aquest equip.. 

 
 

Consultar: 
• NSH 001 - Normes generals de 

seguretat i higiene en laboratoris 
• NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
• NSH 101 - EPI: Equips de protecció 

individu 
• NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
• NSH 105 - EPI: Protectors oculars i 

facials 
• NSH 215 - Forns (mufles) i estufes  

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.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-215.pdf
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8BOPERACIONS / 
TASQUES 9BRISCOS MESURES DE SEGURETAT PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA 
EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI’s) INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Operacions amb 
pre escalfador  

 
OKI PCT-100-21 
 
- A l’hora de soldar 

dispositius electrònics 
de gran superfícies 
necessari fer un pre 
escalffament  previ 
del conjunt 
placa/component. 

- Contracció de fundes 
termorretràctils 

- Cremades (pot 
escalfar aire a 
400ºC)  

- Vagi amb compte  
quan treballi a prop 
de materials 
inflamables. El 
calefactor i 
l’embocadura poden 
encendre la pols i 
gasos. 

- El raig d’aire surt en 
vertical vagi amb 
compte amb el risc 
de cremades.. 

- Incendi 

- Abans de cada ús, comprovi 
l’equip, cable I endoll. Si 
s’aprecia qualsevol defecte, no 
utilitzi l’equip. 

- No deixi el calefactor en marxa 
sense supervisió. 

- Mantingui el calefactor lluny de 
l’aigua i la humitat. 

- En cas de contacte 
accidental amb la pell, 
col·loqui la part afectada 
immediatament sota un raig 
d’aigua freda durant uns 
quants minuts. 

- Després del seu ús, apagui 
l’equipt. 

- No utilitzar solvents 
inflamables per a netejar 
qualsevol element, els restes 
de solvent es poden encendre 
o es poden crear vapors 
perillosos. 

 És obligatori utilitzar ulleres 
de protecció en la utilització 
de l’element d’escalfament 
per aire. 

 
 

Consultar: 
• NSH 001 - Normes generals de 

seguretat i higiene en laboratoris 
• NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
• NSH 101 - EPI: Equips de protecció 

individu 
• NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
• NSH 105 - EPI: Protectors oculars i 

facials 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura amb fil 
d'estany (C4)  ca 

- PdT-P-710.230.002 - Soldadura amb fil 
d'estany (C4)  cat 

 

 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.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-P-710.230.002.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-P-710.230.002.pdf
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