EPOXI RESINA
La prova epicutània indica que és vostè al·lèrgic a la resina epoxi, un adhesiu plàstic
molt utilitzat que es presenta normalment en forma de sistemes amb dos components:
un envàs amb la resina (associada a altres additius) i un altre envàs amb el enduridor.
LLOCS I PRODUCTES ON ES TROBA LA RESINA EPOXI:

• LLAR: adhesius, coles, vernissos, pintures, recobriments de parets, terres, tubs i
recipients, acabats tèxtils, muntures d'ulleres, bricolatge etc.
• ODONTOLOGIA: ciments dentals.
• DIVERSOS: aïllaments elèctrics, baixos d'automòbils, pistons, antilliscants, segellat
de canonades o juntes, aglutinats, microscòpia electrònica, guants de vinil, bosses,
unió entre maons (additiu per a ciment morter), reparació d'esquerdes en carreteres
d'asfalt, aglutinant en la manufactura de laminats, impregnació de teles de fibres de
carbó, construccions de sòls en indústries, impregnació de certs tipus de paper,
acabats per a productes tèxtils i fibres de vidre, etc.
NOTA: un cop s'ha endurit la resina, rares vegades presenta problemes d'al · lèrgia,
però pot existir al·lèrgia a altres components de l'envàs que conté la resina i també al
enduridor.

CONSELLS PER EVITAR AL·LÈRGIES A LA RESINA EPOXI:
- A la llar, eviti el contacte amb la pell en manipular adhesius epoxi o qualsevol dels
seus sinònims * o productes relacionats enfront dels que pot ser sensible.
- En el lloc de treball, seguiu les instruccions per al seu ús correcte.
- Si l'al·lèrgia és molt severa, s'eviti qualsevol treball que impliqui la manipulació de
resina epoxi o substituïu-la per productes menys al · lergògens.
- Informe al seu dentista si és al·lèrgic a la resina epoxi: hi ha productes per
empastaments que no en contenen.
- Comuniqui a la seva proveïdor que és al·lèrgic a la resina epoxi i sol·liciti productes
exempts.
- 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 resina epoxi en la
seva composició. Eviti el contacte amb aquests productes i protegiu-vos de forma
adequada.
* Llista de sinònims i productes relacionats: Bisphenol A (2,2-bis (4-hidroxifenil) propà),
difenilpropano, diglicidil èter de bisphenol A epoxi resina, DGEBA resina epoxi,
epiclorhidrina (1-clor-2 ,3-epoxipropano) , 4,4 '-Isopropilidenodifenol-epiclorhidrina,
dietilestilbestrol, diaminodifenilmetano, trietilentetramina.

• 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.

