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Hona hemen produktu kimikoak erabiltzeko jardunbide egokiak osatzen dituzten jarduerak eta portaerak: 

 Produktu kimikoekin edozein eragiketa egin aurretik, irakurri 
segurtasun-datuen fitxa eta etiketatzea, haien arriskuen eta 
prebentzio-neurrien berri izateko. 

 Saihestu produktu kimikoak ontzi batetik bestera igarotzea. Ahal den 
neurrian, utzi itzazu haien ontzietan. 

 Eragile korrosiboak disolbatzeko, utzi korrosiboa uraren gainean 
erortzen, ez alderantziz. 

 Ez astindu edo eragin soluzio azidoak metalezko objektuekin. 

 Ez berotu itxita dagoen ontzirik. 

 2 litro baino gehiagoko ontziak ontzi-babesle, kubo edo garraiatzeko 
orgetan eraman. 

 Ez jan, edan edo erre produktu kimikoak erabiltzen diren eta/edo 
biltegiratzen den lekuetan. 

 Produktu kimikoak erabili ondoren eskuak garbitu, eta baita laneko 
arropa eta norbere babesa kendu ondoren. 

 Gorde laneko arropa eta norbere babeserako ekipoak zure arropatik 
banatuta. 

PRODUKTU KIMIKOEN ONTZIA ALDATZEA 

 Murriztu ahal duzun heinean ontziz aldatzeko kantitateak. 

 Ontzi bat bete aurretik, egiaztatu garbi eta korrosiorik gabe dagoela. 

 Ahal den heinean, metalezko ontziak erabili. Beirazko ontziak kantitate 
txikientzat bakarrik erabili (2 litro eragile korrosiboentzat eta/edo 
toxikoentzat, eta 4 litro eragile sukoientzat). Plastikozko ontziak begiz 
ikuskatu eta haien egoera egiaztatu. 

 Berriz erabiliko diren ontziak garbitu, nahiz eta produktu berarentzat 
erabiliko diren. 

 Ontzi hartzaileari jatorrizko ontziaren etiketa bera jarri. Produktua 
lantokian ezagutzen den izenarekin identifikatu. 

 Inoiz ez sartu produktu kimikorik edarien edo janarien ontzietan. 
 Ontziz aldatu ongi aireztatutako zona batean. Ontziz ez aldatu produktu kimikoen biltegietan edo leku 

itxietan. Produktu oso sukoiak ontziz ez aldatu sotoetan. 

 Ontziak derrigorrez aldatuko dira erauzketa lokalizatuaren bidezko aireztatze-sistemen azpian gasak, 
lurrunak edo aerosolak sortzen direnean. 

 Isuriak kontrolatzeko sistema erabili. 
 Ez xurgatu isuriak trapuekin edo paperarekin (eskularruak eraman arren), 

bereziki produktu korrosiboenak. 

 Ez erabili zerrautsak likido sukoiak xurgatzeko. Erabili material egokia 
likido sukoiarentzat. 

 Eskuz egingo diren eragiketak ahalik eta gehien saihestu. 

 Ontzia aldatu aurretik, ireki pixkanaka ontzia. 
 Ez eraman grabitatearen edo isuri askearen bidez, erabili eskuzko 

ponpaketa-sistemak edo sistema mekanikoak, eta bete ontzia behetik 
gora. 

 Abiadura motelean ontziz aldatzea, zipriztinak eta jaurtiketak saihestuz, 
bereziki likidoak edo hauts sukoiak direnean. 

 Ontziz aldatzeko prozesua amaitu eta sutze-fokuak sor ditzaketen eragiketak hasi arteko itxaronaldiak 
mantentzea (adibidez: laginak hartzea, tapak irekitzea, etab.) 
Likido sukoi eroaleen kasuan, gutxieneko denbora 30 segundokoa izango da, eta ez eroaleen kasuan, 
minutu batekoa. 
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 Ontziak hermetikoki itxita eduki. 

 Ahoa ez erabili pipeteatzeko. Dosifikatzeko sistemak erabili likido 
kantitate txikientzat. 

 Likido sukoiak ontzi batetik bestera igarotzeko, konexio ekipotentziala 
egin ontzi desberdinen artean eta jarri instalazio osoaren lurrerako 
konexioa. Erabili elektrizitate eroaleak diren ontziak (metalezkoak 
adibidez). 

PRODUKTU KIMIKOEN BILTEGIRATZEA 

 Erabiliko diren produktuak baino ez izatea lan-eremuan, eta gainerakoak biltegiratzeko eremu batean 
edukitzea. 

 Ez biltegiratu produktu kimikorik korridoreetan, ibilgailuen pasabideetan, eskailera-zuloetan, sarbide 
orokorreko atarteetan, bisita-geletan eta atseden-lekuetan. 

 Lan eremua txukun eta garbi eduki. 
 Produktu arriskutsuenak armairuetan gorde, sukoiak, oso sukoiak 

kantzerigenoak, mutagenoak eta ugalketarako toxikoak, bereziki. 

 Ez ezazu jarri litro erdi baino gehiagoko ontziak goiko apaletan. Ontzi 
handienak beheko mailetan jarri behar dira. 

 Material inerteak erabili produktu arriskutsuak bereizteko. 

 Produktuak arriskuaren eta bateraezintasunen arabera taldekatu eta 
sailkatzea, gomendatutako gehieneko kopuruak kontuan hartuta. 

 
Produktu kimikoak bilteratzean batera jarri ezin diren 

produktuak. 
Bananduta edo elkarrekin biltegiratzea. 

 

 Leherkorra
k 

Erregarriak Sukoiak Toxikoa
k 

Korrosiboa
k 

Kaltegar
riak 

Leherkorrak BAI EZ EZ EZ EZ EZ 

Erregarriak EZ BAI EZ EZ EZ (2) 

Sukoiak EZ EZ BAI EZ (1) BAI 

Toxikoak EZ EZ EZ BAI BAI BAI 

Korrosiboak EZ EZ (1) BAI BAI BAI 

Kaltegarriak EZ (2) BAI BAI BAI BAI 

(1) Elkarrekin biltegiratu ahal izango dira produktu korrosiboak ontzi hauskorretan ez badaude. 
(2) Elkarrekin biltegiratu ahal izango dira prebentzio-neurri batzuk hartzen badira. Irizpide orokorrak dira. 

NORBERE BABESERAKO EKIPOAK 

 Erabili beharrezko NBEa produktuaren segurtasun fitxaren informazioaren arabera. 

 
 

Segurtasuneko 
betaurrekoak 

 

 

Babes-eskularruak eraso kimikoen aurka 

 

 
PRODUKTU KIMIKOEN ETIKETATZEA 

Ondoren, aplikatu beharreko Europako araudi berriaren arabera 
normalizatutako etiketatzearen (1272/2008 EE Erregelamendua) eta Europako 
aurreko Zuzentarauek araututakoaren (363/1995 eta 255/2003 Errege 
Dekretuen bidez Espainiako Zuzenbidean sartu ziren) arteko konparazioa bildu 
dugu. Gaur egun, trantsizio-garaian gaude, eta Europako bi araudiak elkarrekin 
bizi dira. 
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