13 P-TERTIAIR BUTYLFENOLFORMALDEHYDE HARS

Deze informatie is slechts bedoeld als een aanvulling op de informatie die u hebt gekregen van uw arts en dient niet ter
vervanging daarvan.

De TRUE Test® geeft aan dat u allergisch bent voor
P-tertiair butylfenolformaldehyde hars.
P-tertiair butylfenolformaldehyde hars (PTBFF-hars)
is een synthetische hars die vooral in lijmsoorten
wordt verwerkt. Huidcontact met PTBFF-hars kan
leiden tot contactdermatitis, ook wel allergisch
contacteczeem genoemd.
Waar kunt u in aanraking komen met P-tertiair
butylfenolformaldehyde hars?
Op het werk
▪ fabricage en gebruik van pvc-lijmen
▪ fabricage en gebruik van glasvezel
▪ fabricage en montage van rubber
▪ fabricage en reparatie van schoenen en
andere artikelen van leer en rubber
▪ neopreenlijmen
▪ kleefstof op ECG elektrodes
▪ fabricage en constructie van gelamineerd
hout, multiplex en triplex
▪ coating, vernis en inkt
Thuis
▪ de lijm in leren en rubberen artikelen zoals
schoenen, horlogebandjes, handtassen,
hoeden en riemen
▪ watervaste lijmen zoals Bisonkit en leerlijm
▪ lijm voor kunstnagels
▪ multiplex en triplex
▪ zaagsel
▪ glasvezel
▪ elektrisch isolatiemateriaal
▪ medische hulpmiddelen zoals:
hoortoestellen, prothesen en spalken

Hoe vermijdt u contact met stoffen uit P-tertiair
butylfenolformaldehyde hars?
Vermijd direct contact met watervaste lijmsoorten
als u niet weet wat de juiste samenstelling is.
Gebruik liever een lijm op basis van andere hars,
zoals bijv. polyurethaanhars (isocyanaathars).
Vermijd zaagsel afkomstig van aan elkaar gelijmde
houtlagen (triplex, multiplex of glasvezels).
Als schoenen nat worden kan het allergeen in de
lijm vrijkomen en een allergische reactie geven. Ook
door zweten kan de lijm uit schoenen vrijkomen.
Vervang dan regelmatig de sokken.
Als u vermoedt dat u aan contact met PTBFF-hars
blootstaat op uw werk, vraag dan bij uw werkgever
naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen
(Material Safety Data Sheets / MSDS).
Informeer uw arts(en) en apotheker dat u allergisch
bent voor PTBFF-hars.
Welke producten en stoffen kunt u het beste
vermijden?
Vermijd producten die een van de volgende namen
vermelden in de ingrediëntendeclaratie, op het
MSDS of op de verpakking:
▪ paratertiair butylphenolformaldehyde hars
(PTBFF)
▪ paraformaldehyde
▪ 4-(1,1-cimethylethyl)phenol
▪ formaldehydepolymeer
▪ neopreenlijm
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
Als u producten koopt die mogelijk in aanraking
komen met uw huid, controleer dan de
ingrediëntendeclaratie ervan op het voorkomen
van één van de hierboven genoemde namen. Neem
bij twijfel contact op met uw apotheker of uw arts.
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