
 
 
            Butilfenol Formaldehid RESINA, p-Tercer. 
 
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a la resina p-terc. Butilfenol 
Formaldehid, una resina sintètica policondensada utilitzada en la fabricació de 
coles i en la construcció. Si la condensació no és perfecta, es trobarà com a 
impuresa. 
 
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA butilfenol Formaldehid RESINA, p-
Tercer. : 
• ADHESIUS I CUES: Les resines de p-terc. butilfenol formaldehid es troben en 
moltes formulacions d'adhesius i coles impermeables utilitzats en objectes de 
pell (corretges de rellotges, cinturons, bosses, barrets ..) i indústria del calçat. 
Quan les sabates es mullen, l'al · lergen present en l'adhesiu es dissol i entra 
en contacte amb la pell. 
• COSMÈTICS: Pot estar inclòs en cosmètics, com per exemple, desodorants, 
perfiladors de llavis i adhesius per ungles artificials. 
• INDÚSTRIA DE L'AUTOMÒBIL: Aquesta resina s'utilitza també en la indústria 
de l'automòbil com segellant i en el revestiment dels frens dels cotxes. 
• DIVERSOS: Algunes fonts d'exposició menys freqüents inclouen la fabricació 
de fusta xapada i fibra de vidre, gomes, tintes, pintures, desinfectants, 
insecticides, ciments dentals i pròtesis de plàstic. 
Si la dermatitis per contacte és severa, pot ser al · lèrgic també a alguns teixits i 
papers brillants. Les dermatitis per contacte a aquest producte poden causar 
despigmentació cutània. 
 
CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES al butilfenol Formaldehid RESINA, p-
Tercer. : 
- És important utilitzar productes convenientment etiquetats en què no aparegui 
p-terc.Butilfenol formaldehid resina o qualsevol dels seus sinònims * entre els 
seus ingredients. 
- Evitar els coles impermeables en articles de pell. Si es mullen les seves 
sabates i li apareix una erupció en els peus, ha de deixar d'usar aquestes 
sabates. Eviteu l'encolat de les seves sabates pel sabater. Canviï també sovint 
de mitjons per evitar que la suor humitegi les sabates. 
- Evitar el contacte directe de la pell amb fusta impermeable, serradures de 
fibra de vidre i fusta xapada. 
- Evitar el contacte amb determinats tipus de paper de còpia i teixits i 
possiblement alguns adhesius utilitzats en el bricolatge. 
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al · lèrgic a aquesta resina i sol · liciti 
productes que no la continguin. 
- 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 aquesta resina en la seva composició. Eviti el contacte amb aquests 
productes i protegiu-vos de forma adequada. 
* Llista de sinònims i productes relacionats: Alres PA 103, Schenectady SP 
126, Schenectady SP 154, butilfenol, PTPB formadehido, PTBP-FR, 4 (1,1-
dimetiletil) fenol. 
 



• 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 


