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Els laboratoris químics requereixen un tractament específic a l’hora de valorar els
riscos, a causa de diverses raons: la gran varietat de productes químics de
característiques i naturalesa molt diferents, els riscos derivats del contacte amb aquests,
els efectes adversos que produeixen per a l’organisme, les exposicions puntuals intenses
a productes altament tòxics, tot això unit a les instal·lacions, equipament i serveis
(aigua, gas, buit, aire comprimit).

La possible acció dels contaminants químics sobre el personal depèn bàsicament de la
seua toxicitat i del grau d’exposició, el qual depèn de la durada de l’exposició i de la
concentració del contaminant en l’ambient de treball.

Els factors determinants de la perillositat dels contaminants químics són els següents:

a. Toxicitat o capacitat d’un contaminant d’ocasionar danys en l’organisme una vegada
introduït.

b. Vies d’entrada en l’organisme. Les principals són la respiratòria, la dèrmica, la
digestiva i la parenteral (ferides). També poden entrar per les mucoses dels ulls.

c. Dosi de contaminant, o concentració a la qual el treballador està sotmès en un temps
determinat.

d. Propietats físiques i químiques, com ara solubilitat en fluids biològics i reactivitat
química.

e. Estat fisiològic de la persona que està en contacte amb el contaminant. El seu
organisme pot estar afeblit per altres causes com ara malaltia, malnutrició, ingestió
de fàrmacs, etc.

f. Susceptibilitat individual, característica de cada persona segons l’edat, sexe, estat
personal (embaràs, lactància,…), factors genètics, hàbits alimentaris, higiene
personal… No totes les persones reaccionen igual enfront d’una mateixa dosi de
contaminant (p. ex. al·lèrgies).
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Amb la finalitat d’envasar i etiquetar els productes químics de forma adequada, el
RD 363/95 estableix la següent classificació:

a. Explosius. Substàncies que, fins i tot en absència d’oxigen atmosfèric, poden
reaccionar de forma exotèrmica amb ràpida formació de gasos i que, en
determinades condicions d’assaig, detonen, deflagren ràpidament o sota l’efecte de
la calor, en cas de confinament parcial, fan explotar.

b. Comburents. Substàncies que, en contacte amb altres substàncies, especialment
amb substàncies inflamables, produeixen una reacció fortament exotèrmica.

c. Extremadament inflamables. Substàncies i preparats líquids que tinguen un punt
d’ignició inferior a 0ºC i un punt d’ebullició inferior o igual a 35ºC, i les substàncies
i preparats gasosos que, a temperatura i pressió normals, siguen inflamables en
contacte amb l’aire.

d. Fàcilment inflamables. Substàncies i preparats:

- Que puguen escalfar-se i inflamar-se en l’aire a temperatura ambient sense aportació
d’energia, o

- Els sòlids que puguen inflamar-se fàcilment després d’un breu contacte amb una
font d’ignició i que continuen cremant-se o consumint-se una vegada retirada
aquesta font, o

- Els líquids el punt d’ignició dels quals siga inferior a 21ºC, o

- Que, en contacte amb l’aigua o amb l’aire humit, desprenguen gasos extremadament
inflamables en quantitats perilloses.

e. Inflamables. Substàncies i preparats líquids el punt d’ignició dels quals siga major
de 21ºC i menor o igual a 55ºC.

f. Molt tòxics. Productes que en molt petita quantitat puguen provocar efectes
extremadament greus, aguts o crònics i fins i tot la mort.

g. Tòxics. Productes que en xicoteta quantitat puguen provocar efectes greus, aguts o
crònics i fins i tot la mort.

h. Nocius. Productes que puguen provocar efectes aguts o crònics i fins i tot la mort.

i. Corrosives. Són substàncies i preparats que, en contacte amb teixits vius poden
exercir una acció destructiva d’aquests. Aquests productes solen ser àcids o àlcalis
el contacte dels quals amb la pell, encara que siga poc temps, provoca cremades
químiques.

j. Irritants. Són substàncies i preparats no corrosius que en contacte breu, perllongat
o repetit amb la pell o les mucoses poden provocar una reacció inflamatòria.

k. Sensibilitzants. Ocasionen una reacció d’hipersensibilitat de forma que una
exposició posterior a aquesta substància dóna lloc a efectes característics.

l. Carcinògens. Poden provocar càncer o augmentar la seua freqüència.

m. Mutàgens. Poden produir alteracions genètiques hereditàries.

n. Tòxics per a la reproducció. Poden produir efectes no hereditaris en la
descendència o afectar de forma negativa la capacitat reproductora.
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o. Perillosos per al medi ambient. Són els quals presenten o poden presentar un perill
immediat o futur per al medi aquàtic, la capa d’ozó, flora, fauna i organismes del
sòl.

Identificació i etiquetat de productes perillosos

Els riscos químics poden ser deguts a factors intrínsecs als propis productes, segons les
seues propietats físiques i químiques indicades anteriorment, o a factors externs a
aquests per les condicions que s’utilitzen, ja siga per errors en les instal·lacions o
equips, o per un comportament humà inadequat, a causa del desconeixement de la
perillositat del producte o per falta de formació.

Un punt clau per a l’actuació preventiva davant les substàncies químiques és que tota
persona que puga veure’s exposada a aquests tinga la informació necessària que li
permeta conèixer la seua perillositat i les precaucions que ha de seguir en el seu maneig.
Això s’aconsegueix amb dues formes fonamentals d’informació: el correcte etiquetat
dels envasos i les fitxes informatives de seguretat corresponents.

Els envasos amb productes intermedis o restes de transvasaments, així com els que
continguen qualsevol residu, han d’etiquetar-se de forma que es done la informació
necessària sobre el seu contingut i perillositat.

•  L’etiqueta d’un producte químic perillós ha de contindre informació sobre:

- Nom de la substància o preparat. En preparats, nom d’algun component, segons
concentració i toxicitat

- Nom, adreça i telèfon del fabricant o comercial

- Pictogrames normalitzats. Símbols de perillositat pintats en negre sobre fons groc-
taronja. Màxim de dos per etiqueta.

- Riscos específics del producte derivat de la seua manipulació. Frases R.

- Consells de prudència. Frases S.

- Nombre CEE, en cas d’estar assignat en l’EINECS o ELINCS.

S’ha d’evitar escriure etiquetes a mà i procurar que la llegibilitat de l’etiqueta i la seua
adherència a l’envàs no es deterioren amb facilitat.

Mai s’ha de posar la indicació "NO TÒXIC".

Els pictogrames utilitzats en les etiquetes de productes químics són:
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A continuació es mostra un exemple d’etiqueta:

Identificació
de perills

T F
ABCDE-33.

Conté …

Identificació del
producte.
Nom químic de la substància o
nom comercial del preparat

Tòxic Fàcilment
Inflamable

XXX, S. A.
Av. XYZ
Tel. …

Composició.
Per als preparats relació de
substàncies perilloses
presents, segons concentració i
toxicitat

Descripció
Del risc

(Frases R)

R 11-23/25:
Tòxic per inhalació i per ingestió Responsable de la

comercialització.
Nom, adreça i telèfon

Mesures
preventives

(Frases S)

S 7-16-24-45:
Manteniu el recipient ben tancat
Conserveu allunyat de tota flama o font d’espurnes – No fumeu
Eviteu el contacte amb la pell
En cas d’accident o malestar, acudiu immediatament al metge (si
és possible, mostreu-li l’etiqueta)

•  Les fitxes de seguretat donen una informació més específica i completa que les
etiquetes. Recullen els diferents aspectes preventius i d’emergència a tindre en
compte, com són les mesures a prendre per a la seua correcta manipulació, per a la
lluita contra incendis, en cas d’accident, primers auxilis i incompatibilitats.

És convenient posar-la a la disposició dels operaris que usen els productes per a
consultar-les. És obligació del fabricant o subministrador facilitar-les amb el primer
lliurament del producte. Es compon dels següents 16 apartats, els quals han d’estar
redactats en la llengua oficial de l’Estat:

1.  Identificació de la substància o preparat i del responsable de la seua comercialització.

2.  Composició / informació sobre els components.

3.  Identificació de perills.

4.  Primers auxilis.

5.  Mesures de lluita contra incendis.

6.  Mesures a prendre en cas de vessament accidental.

7.  Manipulació i emmagatzematge.

8.  Controls d’exposició / protecció individual.

9.  Propietats físiques i químiques.

10.  Estabilitat i reactivitat.

11.  Informacions toxicològiques.

12.  Informacions ecològiques.

13.  Consideracions relatives a l’eliminació.

14.  Informacions relatives al transport.

     



- 5 -

15.  Informacions reglamentàries.

16.  Altres informacions: consells relatius a la formació, usos recomanats i restriccions…

Les fitxes de seguretat dels productes es poden consultar en l’adreça
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm

Emmagatzematge de productes químics

L’emmagatzematge de productes químics no sol causar molts accidents quant a nombre,
encara que els pocs que es produeixen poden arribar a ser bastant greus. Per tant, s’han
de prendre les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Aquestes mesures
dependran de les quantitats i de la perillositat dels productes emmagatzemats. En
general:

- Guardar en els llocs de treball les quantitats de productes químics que siguen
estrictament necessàries. D’aquesta manera és més fàcil aïllar i disminuir els perills
que es deriven de la seua manipulació i dotar les instal·lacions i locals dels mitjans
de seguretat adequats.

- No guardar els líquids perillosos en recipients oberts. Els envasos s’han de tancar
després de ser usats o quan queden buits.

- Emmagatzemar les substàncies perilloses degudament separades, agrupades pel
tipus de risc que poden generar (tòxic, d’incendi, etc.) i respectant les
incompatibilitats que existeixen entre aquestes.

- Evitar realitzar treballs que produïsquen espurnes o que generen calor (esmerilar,
soldar, amolar, etc.), prop de les zones d’emmagatzematge, així com transvasar
substàncies perilloses.

Els criteris generals de compatibilitat i incompatibilitat s’indiquen en la taula següent.
Només han d’emmagatzemar-se junts aquells grups de productes en la casella comú dels
quals s’indica “Sí”. En cas de dubte s’han de considerar les indicacions de les fitxes de
seguretat corresponents:

Explosius Comburents Inflamables Tòxics Corrosius Nocius
Explosius Si - - - - -
Comburents - Si - - - (2)
Inflamables - - Si - (1) Si
Tòxics - - - Si Si Si
Corrosius - - (1) Si Si Si
Nocius - (2) Si Si Si Si

(1) Es podran emmagatzemar conjuntament si els productes corrosius no estan envasats en recipients
fràgils.

(2) Podran emmagatzemar-se junts si s’adopten certes mesures de prevenció

http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm
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Mesures de protecció

Per a evitar els riscos químics s’ha d’actuar segons les tres fases següents:

1. Sobre l’origen del risc: tancar recipients, manteniment de les instal·lacions,…

2. Mesures de protecció col·lectiva: ventilació de locals, vitrines d’extracció,…

3. Equips de protecció individual (EPI): segons la perillositat del producte i la via
d’entrada, s’utilitzaran màscares amb filtres adequats, ulleres de seguretat, guants i
vestits. Les bates de laboratori no es consideren EPI.

Pla d’emergència

Les instal·lacions químiques han de comptar amb un pla d’emergència intern que
permeta actuar tan ràpidament com siga possible en cas d’incendi, explosió, vessaments
o fugues, de forma que s’aconseguisca evacuar les zones afectades i es minimitzen les
conseqüències que puga tenir la situació.


