14. EPOXYHARS

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
Epoxyhars.
Epoxyhars of Bisphenol A is een veelgebruikte
lijmverbinding. Epoxyhars vindt vooral toepassing
wanneer er een grote kleefkracht vereist is. Meestal
wordt het product als een zogenaamd
tweecomponentensysteem op de markt gebracht,
waarbij u dan vlak voor het gebruik de
componenten moet mengen. Huidcontact met
epoxyhars kan leiden tot contactdermatitis, ook wel
allergisch contacteczeem genoemd.
Contactdermatitis voor epoxyhars kan tot enkele
dagen na huidcontact optreden.
Waar kunt u in aanraking komen met Epoxyhars?
Op het werk
▪ Twee- en meercomponentenlijm
▪ kunststofchemie
▪ tandheelkunde
▪ schildersbedrijven
▪ beeldende kunst
▪ verfspuiterijen
▪ scheeps- en vliegtuigbouw
▪ fabricage en constructie van gelamineerd
hout, multiplex en triplex
▪ installatiebedrijven
Thuis
▪ twee- en meercomponentenlijm
▪ afdichtingsmiddelen en gatenvulmiddelen
▪ tweecomponentenverven
▪ tandheelkundige vullingen
▪ cement
▪ elektrische isolatiematerialen
▪ betonreparatiemiddelen
▪ coating van glasvezels
▪ keramische producten en tegels
▪ lijmlakken en verven voor plastic, metaal en
hout

Hoe vermijdt u contact met stoffen uit
Epoxyhars?
Lees altijd de etiketten van de producten die u
gebruikt. Voorkom huidcontact met onverharde
epoxyverbindingen. Volledig uitgehard plastic levert
zelden problemen op. Er zijn ook epoxyvrije lijmen
in de handel.
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de
verpakking voordat u met het product gaat werken.
Gebruik geen polyvinylchloride (pvc) of
rubberhandschoenen, epoxyhars kan hier doorheen
dringen. Gebruikt in plaats daarvan 4H silvershield
handschoenen of handschoenen van vergelijkbare
kwaliteit.
Als u vermoedt dat u aan contact met epoxyhars
blootstaat bij uw werk, vraag dan bij uw werkgever
naar de betreffende veiligheidsbladen (Material
Safety Data Sheets / MSDS).
Informeer uw arts(en), tandarts en apotheker dat u
allergisch bent voor epoxyhars.
Welke producten en stoffen kunt u het beste
vermijden?
▪ Epoxyhars, epoxyresin of diglycidyl ether
▪ Bisphenol A
▪ Diglycidyl bisphenol a
▪ 2,2-bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
▪ Diomethane diglycidyl ether
▪ diglycidyl diphenylolpropane ether
▪ DGEBA epoxy resin
▪ epichlorohydrin
▪ Araldite®
▪ 4,4’-isopropylidenediphenol-epichloro-hydrin
▪ 4,4’-isopropylidenediphenol diglycidyl ether
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.

14. EPOXYHARS
Producten die gerelateerd zijn aan Epoxyhars, zoals:
▪ Bisphenol A-glycidyl methacrylate
▪ Bisphenol F
▪ Tosylamide epoxyhars.
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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