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Bu kılavuzda verilen genel iş güvenliği ve işçi sağlığı bilgileri, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olan yasalardan daha geçerli değildir. Uygulamaya başlamadan önce
riskleri tespit etmek ve gerekli korunma ekipmanlarını belirlemek, uygulamacının sorumluluğudur. Tavsiye edilen koruyucu ekipmanların sağladığı detaylı koruma   
özellikleri için ekipman üreticisi �rmalar ile temasa geçiniz.  

Epoksi esaslı malzeme uygulamasında çalışanlar için önemli tavsiyeler

Sprey (tabanca) uygulaması sırasında
• İş ortamında sadece çalışanların ve işi olanların bulunmasına dikkat ediniz. Onlarında koruyucu doğru ekipman 
giydiğinden emin olunuz. İşi olmayanların iş sahasından çıkarılmasını sağlayınız.  

• Oluşan boya ve tiner buharlarının havalandırma veya hava emişi ile ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayınız. 

• Maskelerin �ltre ve kartuşlarını, eldivenleri ve koruyucu gisileri, yoğun olarak kirlendikten sonra değiştiriniz. 

Sprey (tabanca) uygulamasından sonra
• Yemekten, sigaradan, tuvalete girmeden ve içecekler ile temas etmeden önce,  ellerinizi iyice yıkayınız. 

• Ciltteki boyayı soğuk su ve sabun ile yıkayarak temizleyiniz. 

• Boyaya bulaşmış giysileri ve elivenleri dikkatlice çıkarınız ve güvenli bir şekilde uygun atık çöpüne atınız. 

• Mümkünse tesisi terketmeden; imkan yok ise boya ile işiniz bittikten sonra en kısa sürede duş alınız. 

• Cildin doğal yağını takviye etmek için genel amaçlı bir nemlendirici krem kullanınız. 

• Her kullanımdan sonra yüz maskenizin içini yıkayıp kurulayınız ve güvenli bir şekilde saklayınız. 

• Boyaya bulaşan iş tulumlarınızı, bilekliklerinizi ve diğer giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

• Cildinizden boyayı silmek için tiner-solvent kullanmayınız. 

• Tesisi boya bulaşmış kıyafetlerinizle ve ekipmanınızla terk etmeyiniz. 

• Boya atılan ortamda yiyecek yemeyiniz ve içecek içmeyiniz. 

Önemli bilgiler
• Uygulama süresi ne kadar uzun olursa, boya ve solvent buharlarından etkilenme ihtimali de o kadar 
artar.

• Kullanılan boya miktarı ne kadar artarsa, boya ve solvent buharlarından etkilenme ihtimali de o kadar   
artar.

• Havalandırması zayıf ve kapalı alanlar, boya ve solvent buharından etkilenme ihtimalini arttırır.  

• Solvent buharları, hava ile birleşip patlayıcı gaz karışımları oluşturabilir. 

• Solvent buharları kapalı alanlarda havayı dışarı iterek oksijen seviyesinin düşmesine yol açabilirler. Bu da  
nefes darlığına veya boğulmalara neden olabilir.  

• Maske kartuşları, eldivenler ve koruyucu kıyafetler kullanıldıkça üzerlerinde biriken boya ve solvent 
parçalarından dolayı fonksiyonlarını yitirirler.  

Sprey(tabanca) uygulamasından önce
• Ürün teknik spektlerini ve güvenlik bilgi formlarını okuyup, ürünü tanımaya çalışınız; ürünün sağlığa   
etkileri ve güvenli kullanım ile ilgili özelliklerini okuyunuz.

• Koruyucu ekipman olarak nelerin kullanılması gerektiğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

• Kullanılan yüz maskesi, eldiven ve gözlükler CE serti�kasına sahip olmalıdır. 

• Kullanılan koruyucu ekipmanların tümünün bakımlı, temiz ve çalışır durumda olmasına dikkat ediniz. 

• Herhangi bir sorunuzda veya şikayetinizde, bir sağlık-güvenlik danışmanına veya yöneticisine danışınız.

Açık hava          Sınırlı alan Çadır içi     Atölye Boya kabini Yorumlar
 Tam yüz, hava 
 beslemeli

• Maske seçimi, kullanılan boyanın içeriğine, işin uzunluğuna, kullanılan boya miktarına da bağlı olarak değişebilir.

• Buhar ve parçacıkları �ltre edebilen maske kartuşları kullanınız. 

• Maskenizi hasarlara karşı devamlı dikkatlice kontrol ediniz. Hasarlı maskeleri kullanmayınız. 

• Kullanımdan önce maskenizin yüzünüze oturmasını kontrol ediniz-sakallar maskenin yüze tam oturmasını engelleyebilir.

• Maske kartuşlarının ömrünü takip ediniz- etkisiz hale gelmeden değiştiriniz. 

• Bir solvent veya tiner kokusu hissettiğiniz anda maskenizin kartuşunu değiştiriniz. 

 Tam yüz, kartuşlu

 Yarım yüz, kartuşlu

 Kapalı gözlük • Kullanılan maske tipine bağlı olarak kullanılacak gözlük seçilir. 

• Duruma göre tam yüz maskesi, kapalı gözlük veya güvenlik gözlüğünden birini kullanınız. 

• Tam yüz maskesinin dışında kullan-at jelatin kaplama kullanınız. 

 Güvenlik gözlüğü

Pamuklu iş tulumu • Pamuklu iş tulumunun uzun kollu ve bacakları komple kapayan bir biçimde olması gerekmektedir. 

• İş tulumu en az %60 pamuklu olmalıdır. 

• Düğmeleri ve fermuarları her zaman kapalı tutunuz. 

• El ve ayak bilekleri kısmında açıklıklar olmadığına emin olunuz. 

Kağıt tulum • Boya ile temas ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, iş tulumunun üzerine kağıt tulum giyiniz. 

• Kağıt tulumları her kullanımdan sonra atınız. 

• Kağıt tulumları veya iş tulumlarını, içerisine boya emdiği ve geçirdiği takdirde hemen atınız ve yenisini giyiniz. 

Eldivenler • Kimyasal ürünlere dayanıklı uzun bilekli eldivenler kullanınız. 

• Eldivenlerinizin içi kirli bir görünüm alınca eldivenlerinizi değiştiriniz. 

Güvenlik ayakkabıları • Anti-statik özelliğe sahip bileği kapatan ayakkabılar kullanınız; ayakkabıların burun kısımları çelik destekli olmalıdır. 

Koruyucu krem • Vücudun koruyucu ekipmanlarla kapatılamayan yerlerine uygulayınız. 

• Koruyucu ekipmanın yerine kullanmayınız. 

• Petrol türevleri ihtiva eden jel kremler kullanmayınız. 
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Bilgi:     Kesinlikle tavsiye edilir          Tavsiye edilir          Tercihen/Duruma bağlı olarak kullanılabilir
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