
Utilizarea in siguranta a rasinilor epoxidice 
Utilizarea in domeniul artistic a rasinilor epoxidice aduce mari satisfactii creatorilor  cu 

conditia sa fie folosite  in siguranta.  Majoritatea  problemelor cauzate sunt minore si prin 

masuri de siguranta adecvate pot fi prevenite. Rasina epoxidica si intaritorul sunt compuse 

din diverse substante chimice in proportii diferite si cu niveluri diferite de toxicitate. Exista 

un nivel sigur de expunere care daca este depasit poate cauza problememde sanatate. 

Sistemul imunitar si starea generala de sanatate poate influenta toleranta la anumite substante. 

Substantele periculoase pot intra in corp prin contact cu pielea, prin inhalare sau prin 

inghitire. Riscul de expunere la componentele rasiniilor epoxidice este mai mare cand acestea 

sunt in stare lichida. Dupa intarire ingredientele devin un solid nepericulos.  

Contactul cu pielea este calea cea mai comuna de expunere la rasina si intaritor. Intaritorul 

este un produs moderat coroziv. Daca este lasat in contact cu pielea poate cauza iritarea 

severa sau arsura chimica. Odata amestecat cu rasina intaritorul este mai putin coroziv 

datorita dilutiei.  

Mai putin de 10% din utilizatorii reactioneaza cand sunt supraexpusi la rasina sau intaritor. 

Cea mai intalnita reactie este dermatita de contact sau iritarea pielii. Iritatia dispare dupa 

incetarea lucrului cu rasina si intaritorul. Daca nu este tratata aceasta dermatita poate evolua 

in eczema. Mai putin de 2% din persoanele expuse sunt susceptibile de a face dermatita 

alergica. Persoanele cu pielea fina, cele care sunt alergice, cu imunitatea scazuta, cu febra sau 

in stare de stres sunt susceptibile sa aiba reactii alergice.  

Expunerea prin inhalare a vaporilor este mai putin probabila deoarece rasinile epoxidice se 

evapora lent.  Totusi exista riscul de inhalare daca se lucreaza in locuri slab ventilate sau cand 

produsul este incalzit. Inhalarea unei cantitati ridicate de vapori poate irita tractul respirator si 

poate cauza sensibilizare. Nu respirati praful rezultat din slefuirea produsului partial intarit. 

Componentele raman reactive pana la intarirea definitiva si pot cauza iritatii si alergii. 

Fumatorii si cei care au deja probleme pulmonare sunt mai sensibili la inhalarea substantelor.  

Expunerea prin inghitire este foarte improbabila dar se poate intampla atunci cand  rasina , 

intaritorul sau amestecul contamineaza alimentele sau  obiectele ce vin in contact cu 

mancarea. 

Recomandari pentru reducerea expunerii la componentele epoxidice: 

1. Folositi produsele cu cel mai mic nivel de risc pentru sanatate.  

2. Folositi echipament de protectie. Recomandarea minima pentru lucrul cu produse 

epoxidice sunt manusile, ochelarii, masca respiratorie si imbracamintea de protectie.  

3. Folositi ventilatoare sau exhaustoare pentru a evacua vaporii si praful din atelier. 

4.  Folositi un dulap pentru depozitarea produselor.  

5. Pastrati atelierul curat pentru a evita contaminarea accidentala. 

6. Incetati lucrul cu produse epoxidice daca aveti o reactie alergica. Puteti relua 

activitatea abia dupa ce simptomele dispar( de obicei dupa cateva zile).  

 


