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INFORMACIÓ SOBRE NANOMATERIALS 
EN ELS LLOCS DE TREBALL 

 Laboratori: 

Data aproximada de finalització: Data d'inici: 

Freqüència estimada:

Si No 

Si No 

No 

Cognoms i Nom: 

Correu electrònic:        

Grup d'investigació: 

Responsable grup d'investigació:

Edifici:

Departament:

Planta:  

 Telèfon: 

 INFORMACIÓ SOBRE  LA TASCA:

 DADES DEL TREBALLADOR:

 INFORMACIÓ SOBRE EL NANOMATERIAL:
• Classificació segons comissió U.E.:

• Nom dels nanomaterials:

• És subministrat per una casa comercial?:

• Estat físic: Sòlid:

 Pulvurulència 

 Desconeguda  •

•

Forma:  

Solubilitat :                            Si 

Forma del nanomaterial: 

Diàmetre de les partícules primàries:

• Fitxa de dades de seguretat:

 ACTIVITAT RELACIONADA AMB ELS NANOMATERIALS:

En cas afirmatiu, se sol·licita que adjunteu la fitxa de dades de seguretat, a l'hora d'enviar el 
formulari.

Si No • Recerca i desenvolupament:

 Usuari: 

Líquid:

(Numeració segons codi d'espais)
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Cabina de seguretat biològica Cabina de flux laminar Vitrina de gasos 

 NO   SI    Disposa de filtre: 

Tipo de filtre:  HEPA   ULPA  Altre (especificar) 

Cancerigen:
Tòxic per a la reproducció: 

Mutagen:
Toxicitat dèrmica: 

Asmàogen:

 TOXICOLOGIA DEL MATERIAL PARE:

 INDICACIONS DE PERILL DEL MATERIAL PARE (Frases H):

 OBSERVACIONS:

 MESURES DE CONTROL:

Si teniu instal·lat a l'ordinador un programa de gestió de correu electrònic, com ara Outlook, podeu 
clicar en aquest botó, per  trametre'ns  el formulari Si no en teniu, deseu el document PDF i envieu-nos-
el mitjançant correu electrònic a l’adreça: salutlaboral@uv.es

Si No 

 TOXICOLOGIA DEL NANOMATERIAL:

• Es coneix la toxicologia del nanomaterial?

En cas afirmatiu: 
Cancerigen:

Tòxic per a la reproducció: 
Mutagen:

Toxicitat dèrmica: 
Asmàogen:

Mascareta FFP3:           SI NO    Guants:          SI NO

Admin
Resaltado
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