MERCAPTOBENZOTIAZOL
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic al mercaptobenzotiazol, un
additiu utilitzat com accelerant en la fabricació de cautxú natural i sintètic i a
escala industrial, com anticorrosiu.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA EL MERCAPTOBENZOTIAZOL:
• ARTICLES DE GOMA (CAUTXÚ): sabates, guants quirúrgics, elàstics, gomes
elàstiques, mànecs de goma de les eines, cables elèctrics, accessoris de cotxe,
agafadors d'estris de cuina, botes d'aigua, impermeables, pneumàtics, estoretes,
accessoris i equips esportius (mànecs de raquetes de tennis i de pals de golf),
benes elàstiques, canonades, teixits elàstics, productes ortopèdics, equips per
submarinisme, gorres de bany, pilotes, joguines, tetines de biberons, xumets,
preservatius de làtex, endolls, màscares de gas, auriculars, estetoscopis ....
• INDÚSTRIA: s'utilitzen com anticorrosius industrials: additiu antiòxid en olis de
fresat i trepat.
• Fungicida i bactericida en sistemes de refrigeració per aigua.
• Anticongelant.
• DIVERSOS: es troben també en adhesius per a productes de cuir i plàstic, cinta
aïllant, termoplàstics, maons, detergents, greixos, pintures.
CONSELLS PER EVITAR LÈRGIES AL MERCAPTOBENZOTIAZOL:
- Intenti evitar tot contacte amb articles de goma a la llar i al lloc de treball (guants
de goma, cables elèctrics, botes d'aigua, pneumàtics, estores per al cotxe,
mànecs d'eines, ....). Hi ha productes substitutius fets de plàstic, cuir, fusta i teixits
(vinil). Consulteu la llista de sinònims * i productes relacionats químicament.
- Tingueu precaució amb els mitjons i les mitges usades amb sabates de sola de
goma ja que poden quedar contaminats.
- Els guants quirúrgics etiquetats com "hipoalergènics" o "sense cautxú" estan fets
de materials sintètics sense làtex ni derivats de cautxú. Fins i tot en aquests casos
s'aconsella contactar amb el fabricant per esbrinar si contenen derivats mercapto
que s'empren com accelerants en la fabricació de productes de goma sintètica.
Alguns exemples estan fabricats amb un copolímer sintètic d'estirè i butadiè,
guants de vinil o de nitril. Els articles fabricats amb clorur de polivinil, acetat de
polivinil o silicona són també alternatives segures adequades.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic al mercaptobenzotiazol i sol ·
liciti productes exempts d'aquest al · lergen.
- Si la seva malaltia és de tipus ocupacional, sol · liciti informació als responsables
de la seva empresa sobre els productes i materials que poden contenir
mercaptobenzotiazol en la composició. Eviti el contacte amb aquests productes i
protegiu-vos de forma adequada.

* Llista de sinònims i productes relacionats: 2-Benzotiazaletiol, Captax ®,
Dermocid ™, MBT, Mertax ™, Nocceler ™ M, Rotax ®, Thiotax ®, mercapto mix,
Carbó mix, Thiuram mix, 2,2-dibenzotiacildisulfuro (Vulkacit M , Vulcafor MBT,
Acc.rapide G, Acc.rapide 200).
• Aquesta llista pot no estar completa.
• Quan compri productes que contactin amb la seva pell, revisi la llista d'ingredients per si
apareix algun dels llistats més amunt. En cas de dubte consulti amb el seu farmacèutic.

