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 باشد.دراماکن که آماده سازي رنگ و یا رنگ آمیزي انجام میشود، کشیدن سیگار و یا وجود شعله هاي آزاد ممنوع می 1.
.دستمال و پارچه هایی که براي تمیز کردن رنگ بکار برده می شوند می بایستی بطور جداگانه در ظروف مخصوص در بسته اي 2

 نگهداري شوند تا به موقع دور ریخته شوند.
اق بیش از استنش .دقت شود قطرات رنگ به چشم و پوست بدن پاشیده نشود و دراین صورت سریعا با دستمال تمیز ، پاك نموده و از3

 حد گاز هاي متصاعد شده از رنگ خوددداري نمایید ( از ماسک محافظ استفاده گردد)
.در صورتیکه براي مدت طوالنی در فضاي بسته رنگ آمیزي خواهید نمود، از وسایل مناسب براي دهان وبینی خود استفاده نمایید. 4

 ناسب برخوردار باشد.فضاي بسته در طول رنگ آمیزي بایستی از جریان هواي م
 .براي آماده سازي رنگ آمیزي مجدد سطح فلزات ، از وسایل حفاظتی از قبیل عینک ایمنی استفده نمایید.5
. به هنگام استفاده از رنگهاي با تینر درجه باال از جمله رنگهاي اپوکسی و ضد زنگ ، دقت بیشتري باید اعمال شود چون فرار بوده و 6

اشتعال متصاعد می نماید . لذا از ایجاد هرگونه جرقه بایستی خودداري شود و بهتراست از کفشهاي کف الستیکی بخارات سمی و قابل 
 استفاده شود.

 .از رنگ آمیزي در اماکنی که جوشکاري انجام شود خودداري شود.7
 .. ازمخلوط کردن مواد رنگی در اماکن محصوري که فاقد ونتیالسیون می باشد خودداري نمایید 8
 .از رنگ آمیزي بر روي وسایل برقی، ترمینالها و پریزهاي برق خودداري نمایید.9

.اگر براي براي رنگ آمیزي روي نردبان یا استیج قرارگرفته اید،سطل رنگ باد بگونه ا ي استقرار و بسته شده باشد که یک دست 10
 کان از کمربند ایمنی استفاده گردد.شما براي گرفتن لبه نردبان یا استیج آزاد باشد . درضمن در صورت ام

.نفراتی که با پیسوله رنگ آمیزي می نمایند بایستی از وسیله محافظتی مناسب براي صورت دهان و بینی از قبیل کاله ایمنی تنفسی ( 11
 متصل به شیلنگ هوا ) یا کپسول اکسیژن مخصوصا در فضاي بسته مورد استفاده قرار دهند .

 ز شروع رنگ آمیزي با پیسوله کلیه دستگاهها الکتریکی ، ترمینالها، پریزها پوشیده شده باشند..دقت شود که قبل ا12
 .به هنگام رنگ آمیزي ،کپسول هاي آتش نشانی می بایستی آماده بهره برداري در حوالی محل رنگ آمیزي موجود باشند. 13
 اظ دار استفاده گردد.ولت حف 24.براي استفاده  از روشنایی در فضاهاي بسته از المپ 14
 . درصورت مسمومیت نفر بالفاصله به نزدیکترین مرکز درمانی مرجعه شود.15
. 17.قبل از استفاده ازمکانهاي سرپوشیده و رنگ آمیزي شده ( مخازن ) از تخلیه گاز حاصل از رنگ آمیزي قبلی اطمینان حاصل شود 16

 یک وعده شیر در برنامه غذایی او منظور گردد. به منظور حفظ سالمت فرد رنگ آمیزي کننده ، روزانه
  . هنگام رنگ آمیزي در فضا هاي بسته (مخازن شناور ) از بویلر هوا (دمنده ) به منظور تهویه استفاده شود.18

 

 


