
 در خصوص استفاده از سیمان نکات ایمنی موارد و 

 استنشاق طولاني مدت گرد و غبار سيمان ايجاد ضايعات ريوي خوش خيم  مينمايد.

 تماس با سيمان موجب نوعي حساسيت پوستي بنام اگزما ميشود. 

 ميتواند آن از يناش سيمان در اثر تماس با پوست، چشم و يا تنفس گرد و غبار

آسيب بستگي به مدت زمان، ميزان تماس با آمدن  وارد احتمال. نمايد بيماري ايجاد

بتن در  كه خطرناكي مواد. دارد سيمان به بتحساسيت انسان نس سيمان و يا ميزان

 و مالت خيس وجود دارند، عبارتند از:

بافت و نسوج بدن انسان  خورنده كه(كلسيم يداكس)تركيبات قليايي نظير آهك 

 است.

پوست و ششهاي انسان  به آسيب باعث كه بلوري سيليس اندك يارمقادير بس 

 ميگردد.

 آلرژيك شود مقادير بسيار اندك كروم كه ميتواند موجب حساسيتهاي

، سايندگي و خشك سوزانندگي خواص وجود از يخطرات سيمان خيس ناش

ستشوي كامل از ش پسكنندگي ميباشد. تماس كوتاه مدت پوست با بتن خيس و س

س باعث خي بتن و تپوس دايم تماس اما د؛ميكاه زيادي دميزان سوزش پوست تا ح

 كه يدر صورت .ن را بسوزانندآ و كنند نفوذ پوست در قليايي تركيبات كه ودميش

ا پوست قرار گيرد، بهعنوان مثال زمانيكه ب دايم تماس در دوغاب اب همراه خيس بتن



 شود، جذب كار لباس طريق از يا و كرده نفوذ ربه داخل كفش يا دستكش كارگ

د كه بهبود ميشو پوست در زخم ايجاد يا و سه دو، يك، درجه وختگيه سب منجر

اين صدمات ماهها بهطول ميانجامد و حتي ممكن است مستلزم بستري شدن در 

كساني كه كار آنها پرداخت بتن ميباشد، روي بتن  .بيمارستان و پيوند پوست باشد

آب بتن كه  .شديد در زانوهاي آنان ميگرددتازه زانو ميزنند كه منجر به سوختگي 

اي است خورنده، جذب شلوار كارگر شده و براي مدت زمان طوالني در تماس  ماده

هاي سيمان يا  ه كيسهتخلي هنگام كه يمانو غبار س گرد. ميباشد خصبا پوست ش

بعضي از كارگران  .برش بتن بهوجود ميآيد، ميتواند پوست انسان را تحريك نمايد

 از يت به كروم شش ظرفيتي موجود در سيمان حساسيت دارند. درصد كمنسب

سيمان سروكار دارند، حساسيت نسبت به كروم در آنها افزايش  اب كه كارگراني تمام

اين امكان  .يافته و عاليمي در حد كهير تا زخم شديد در پوست آنها پديدار ميگردد

 هيچگونه ولي د،باش تهار داشوجود دارد كه شخص ساليان متمادي با سيمان سروك

ي حساسيتها ناگهاني بهطور وليكن ود؛نش ظاهر وي تر پوسد آلرژيكي واكنشهاي

د كه شخص حتي با وآلرژيك در فرد پديدار گردد. اين وضعيت زماني بدتر ميش

 يتني ادامه پيدا ميكند و حساسلابراي مدت طو .مقدار كم سيمان در تماس باشد

 .با بتن خيس يا پودر سيمان كار نمايد شخص نميتواند اًلمعمو

 :تماس سيمان با چشم تماس 



 يا فوري تحريك بب، ميتواند سدميباش معلق هوا در كه يمانس ذرات با مچش

تي براي لابسته به ميزان تماس با سيمان، مشك .شود چشمها تأخيري تحريك

و كوري،  شيميايي وختگيس تا مآيد كه دامنه آن از قرمزي چش وجود مي شخص به

 .متغير ميباشد

 :تنفس سيمان

هاي سيمان را خالي ميكنند، مقدار زيادي از گرد و غبار  ارگران زماني كه كيسهك

را تحريك  خصش گلوي و بيني يمدت چنين تماس آن را تنفس مينمايند. در كوتاه

هاي تنفس و مشكل شدن تنفس ميشود. ساب  ميكند و سبب بسته شدن لوله

زدن، ساييدن يا بريدن بتن ميتواند مقادير متنابهي گرد و غبار حاوي سيليس 

مدت و مكرر با گرد و غبار سيمان  نيلاوجود آورد. تماس طو كريستالين را به

ريوي سيليكوزيس گردد.  افتادگي و حتي بيماري مهلك ميتواند منجر به از كار

بعضي از مطالعات نشانگر ارتباط بين تماس با سيليس كريستالين و سرطان ريه 

كروم شش ظرفيتي موجود در سيمان ميتواند در سيستم تنفسي انسان  .ميباشد

 و نفس يتنگ املنيز حساسيت خاصي بنام آسم شغلي ايجاد نمايد كه عاليم آن ش

م كرو به نسبت كارگران در يتحساس. دميباشس هنگام تنفس خ خس دايص وجود

موضوع اصلي در جلوگيري از  .شش ظرفيتي ممكن است به مرور زمان افزايش يابد

 تشكيل مواد از دقيق عاتلااط تند و غبار سيمان داشگر از يبروز مخاطرات ناش



ا مخصوصا تركيبات ب آشنايي. است مصرفي مواد در آزاد يليسميزان سو  دهنده

 .سيمانهاي جديد بسيار حايز اهميت است

 :هاي بهداشتي توصيه

هاي سيمان، كارگران بايد وسايل  جهت حفاظت فردي پوست از سيمان و مخلوط

 -دستكشهاي مقاوم در برابر مواد قليايي  - :حفاظتي زير را مورد استفاده قرار دهند

 قرار تكشدس ا بايد رويآستينه( بلند هاي پاچه و آستينها با رهملباس كار س

 در نوار از تفادهاس با بايد. گيرد قرار كار شل كفداخ در بايد لوارهاي ش چهپا. گيرد

 آب ضد لاكفش كام - ).ي كفش مانع ورود مالت و بتن به داخل كفش شدبالا متقس

 تازه بتن در كارگران كه زماني خصوص به ردد،ن ميگآ داخل در بتن انجري مانع كه

دار كربن اكتيو  ماسك تنفسي مناسب نظير ماسك سوپاپ - .ل كار ميباشندغومش

EN149 FFP2 ،R95 اي N95  در زماني كه نميتوان از گرد و غبار سيمان اجتناب

، ريختن يا ديگر اعمالي كردن مخلوط عمل كه جايي در ممحافظ مناسب چش - .كرد

 غبار و گرد كه رايطيدر ش (گيرد انجام ميشود كه چشمها در معرض خطر قرار مي

، در ودش تفادهاندازه و بدون منفذ اس لا، از عينك هاي ايمني كامميباشد زياد بسيار

ي تماسي را مورد استفاده لنزها يماني،س تلامحصو يا يمانزمان جابجا كردن س

 ).قرار ندهيد

  :كاركردن با سيمان وبتن(بهداشتي)عملي روشهاي



 از و بوده ترسمختلف آن بايد در دسهاي  هنگام كار گذاشتن بلوك سيماني، اندازه

كار  - .ي براي اندازه نمودن بايستي ممانعت نمودبتن هاي بلوك چكشكاري و برش

 كه جايي تا و دوجود آمده به حداقل برس كردن به نحوي كه مقدار گرد و غبار به

عمل مخلوط  - جاي روش خشك استفاده شود ب بهمرطو برش روش از دارد كانام

مطمئن  - ا محيط داراي هواكش انجام گيردي و باز طمحي در كخش يمانكردن س

 , درايد ه جهت وزش باد قرار گرفتهب تپش غبار و گرد منبع به بتنس كه ويدش

ي مخلوط نمودن آن در محل جا به بتن ادهآم مخلوط از دارد كانام كه يجاي

 كچهتش يا صفحه يك از مرطوب نن روي بتزد زانو هنگام به. نماييد تفادهاس

 بجذ پارچه طريق از كه آبي از را زانوها تا ودش تفادهر زانو اسزي براي دآبض

ع تجم از تا درآورديد را اعتت نظير حلقه و ساجواهرآل .ميشود، محافظت نماييد

ا ريعس بايد خيس يمانس به آلوده اسلب. سيمان مرطوب در زير آنها جلوگيري شود

خيس قرار گرفته بايد به سرعت با مقدار پوستي كه در تماس با سيمان تميز شود. 

از شستن دستها با آبي كه درون سطل  - فراوان آب سرد و تميز شستشو داده شود

 -ت مورد استفاده قرار گرفته است، خودداري نماييدلابوده و براي پاك كردن ابزارآ

 امكانات و وسايل بهداشتي در محل كار بايد فراهم باشد تا كارگران امكان شستن

دستها و صورت يا استحمام را در پايان كار و قبل از خوردن غذا، نوشيدن مايعات، 



براي پاك  لازمت ااستعمال دخانيات يا استفاده از توالت داشته باشند. تسهيل

 .نمودن كفشهاي كار و تعويض لباس كار بايد در دسترس باشد

 :كمكهاي اوليه

 ردل فاصله زماني با آب سحداق در بايد خشك يا و خيس يمانس به آلوده تپوس 

ز يا بريدگي بايد با آب فراوان شسته شده و با با زخمهاي. شود داده شستشو روان

سبي منا حل راه كيصورت تداوم ناراحتي، مراقبتهاي پزشدر .باند پوشانده شوند

دقيقه قبل  51ت حداقل مد به بهداشتي و ولرم آب با بايد آلوده مهايميباشد. چش

 .شخص به بيمارستان اعزام شود، شستشو داده شونداز اينكه 

 :هاي سيمان در خصوص بلند كردن و حمل كيسه هايي وصيهت

بندي و حمل  كيلويي بسته 51 هاي هكيس در يمانس تدر صورت امكان بهتر اس

 ورتدر ص - ن خودداري شودهمزما ورتبه ص هاز بلند كردن چندين كيس - .گردد

ر وان از تاس ربهت وسايل حمل و نقل استفاده شود ه جاي حمل دستي ازب كانام

 .ت در چهار طرف استفاده شودحرك قابليت ابارگيري ب

 : نحوه صحيح بلند كردن بار-

ه داشته شود و چانه را به داخل نگ االب سر تيبايس يمانس هاي هدر حين حمل كيس

 دو هر بايستي سيمان هاي كيسه تندر زمان برداش - .برده و قوس كمر حفظ شود

و خم شود و نه كمر، اين كار باعث ميشود بار توسط نيروي وارد شده توسط زان



ردن بار بلند ك گامدر هن - .هاي كمر ت و مهرهلات پا برداشته شود نه عضالعض

 بار، تندر زمان برداش - .، قوس كمر بايستي حفظ شوداي حرفه ردارانب همانند وزنه

تدريج پاها را صاف نماييد تا به حالت  و به نزديك بدن به را بار امكان حد تا

ث ميشود فشار باع دنب چرخش ود،ش وداريخ دنب شاز چرخ - .ايستاده درآيد

 پا م،جس كردن بلند رايب - .بيشتري بر كمر وارد آمده و منجر به صدمه جدي شود

 و دهش نزديكتر منهاده تا به جس پا جلو، يك پا عقبك ي ضربدري ورتص به را

 .اتكايي عريض و متعادلي داشته باشيدح سط

 آموزش ايمني

س شركت دارند و در تماس با خي و خشك يمانس تفادهارگراني كه در حمل و اسك

در ارتباط با خطرات مرتبط و روشهاي كنترل آن  لازمآن ميباشند، بايد آموزشهاي 

 .را فرا گيرند

 (:Safety) زيست محيطيتوصيه هاي 

 سيمان از ماسك تنفسي مناسب استفاده گردد. در مكانهاي حاوي غبارات -5

در موقع كار در محيط هاي حاوي غبارات سيمان از دستكش و مقنعه و عينك   -5

 مناسب استفاده گردد تا سيمان با نواحي باز بدن تماس پيدا نكند.

 پس از اتمام كار بايد استحمام صورت گيرد.  -3



 بعد از استحمام از كرمهاي محافظ استفاده گردد. -4

 .ن خوداري كنيددرختا و گياهان كنار در رز تهيه مالت و سيمان تا -1

ن بر روي برگ درختان و آ گرفتن رارق و يمانو غبار س گرد ارانتش ورتدر ص -6

 ز كنيدتمي از را آنها ايوسيله تكان دادن و يا شستشو با آب، برگه گياهان، به

 .سيمان دور نگه داريدر غبا و ردگ ارحيوانات و پرندگان خانگي را از محل انتش

د و در مخازن مخصوص نريزي محيط در را سيماني مواد شستشوي از يآب ناش -7

 .تخليه نماييد

 بار از دهر محفظه تخليه شد سيمان مقداري ههميش سيمان حمل تآلا ينماش -8

 تخليه صورت در و دهن باقيمانده با آب مخلوط شيماس و،شستش هنگام كه دارند

پس از  تموجودا رفتن نبي از و آب آلودگي باعث اه رودخانه، مانند جاري آب در

هاي نخاله  ا تبديل به تكهنهايت و دو زنده رودخانه/ دريا خواهد ش شدن كخش

 .وجود ميآورد به اللر رشد گياهان اختد و ختس را محيط خاك يمان،س

 در يمانس زياد مقدار نريخت .نماييد جلوگيري جاري آب در يمانيزريختن مواد سا -9

و در نتيجه تهديدي براي  PH نرفت بالاه باعث درياچ يا رودخانه اريج آب

 .موجودات زنده ميشود



پروپيلن است، آن را در محيط رها  س پليجن از يمانس تدر صورتيكه پاك -01
 حمل براي يمانهاي خالي س از كيسه - ننماييد تا باعث آلودگي محيط زيست نشود

     .استفاده ننماييدد خوراكي موا نگهداري يا

و ميتوانند به قطعات ريز  ميباشند بازيافت قابل كاملا سيماني ايه خالهن -55
ها و جلوگيري از آلودگي هوا و كنترل  ن جادهكرد هموار براي حتي و دهتبديل ش

ت زيس محيط حفظ به كه مشابه موارد و روان هاي نگرد و غبار و خاك، مهار ش
هاي  با استفاده از وسايل حفاظت نخاله .گيرد كمك ميكند، مورد استفاده قرار

ر آن در غبا و گرد تا نماييد خيس كمي و نموده جابجا و حمل رديا فصرف را تيآزبس
 .محيط پخش نشود

  



 کلینکراستفاده از حمل و جابجایی و  در خصوصنکات ایمنی موارد و 

ايجاد ضايعات ريوي خوش خيم   ناشي از كلينكرستنشاق طولاني مدت گرد و غبار ا -5

 مينمايد.

 تماس طولاني مدت با كلينكر بدون دستكش ايجاد حساسيت پوستي ميكند -5

 در تماس با چشم ايجاد سوزش و قرمزي چشم ميكند -3

كلينكر تازه توليد شده داغ و داراي حرارت است و تماس مستقيم باعث سوختگي  -4

 .ميشود

 

 (:Safetyتوصيه هاي ايمني )

 از ماسك تنفسي مناسب استفاده گردد. كلينكردر مكانهاي حاوي غبارات  -1

از دستكش و مقنعه و عينك  كلينكردر موقع كار در محيط هاي حاوي غبارات  -6

 با نواحي باز بدن تماس پيدا نكند. كلينكرمناسب استفاده گردد تا 

شدن كلينكر از به علت دانه اي بودن كلينكر و امكان آسيب در اثر افتادن يا ريخته  -7

ارتفاع در حين بارگيري از دپو و انتقال از نوار نقاله ها دقت شود كه شخصي در كنار 

 .محل انباشت كلينكر نباشد

 

 



 هنگام كار با بتن يمنيكات ان

از  يكياست. يبتن و كار با بتن ضرور ديتول نديفرا يدر ط يو بهداشت يمنيا اقدامات

بتن است.بهبود  ديتول يخطرناك برا ييايميامر استفاده از مواد ش نيا ياصل ليدلا

 ميخواه يمقاله م نيدر صنعت بتن مهم است.در ا يكارگران ساختمان يكار برا طيشرا

 .ميرا برجسته كن منيكار سالم و ا طيمح كياز  نانياطم يچگونگ

 

هنگام كار با بتن  يمنينكات ا تيبا رعا ديخواه يكننده بتن م ديتول كيبه عنوان  شما

كار با  طي، بهبود مح ني.همچنديكن جاديكارمندان و خود ا يرا برا يمنيكار ا طي، مح

است كه كارمندان شما سالم  نيا ياضاف تيمز كيبتن ارتباط دارد. ديروند بهبود تول

 .ابدي يكاهش م يماريب ليبه دل بتيهستند و غ

 

 :خطرناك ييايميش مواد

با  بيخطرناك در ترك ييايميدر صنعت بتن استفاده از مواد ش ياز موضوعات اصل يكي

دارد.قرار گرفتن در معرض  يمنيا ياطيبه اقدامات احت ازيماده ن نيبتن است كه كار با ا

 ريافتد كه كارگران با ماده خطرناك به طور غ ياتفاق م يزمان ييايميمواد ش نيا

 .رنديقرار بگ ميمستق ماسدر ت ايهوا  قياز طر ميمستق



كار  يبرا يمنيا ياطيرخ دهد كه اقدامات احت يمزمن ممكن است هنگام ايحاد  اثرات

 .قرار گرفته باشد ياز كارمندان شما در معرض ماده خطرناك يكينباشد و  يبا بتن كاف

 يخطرناك رخ م ييايميكه پس از قرار گرفتن در معرض مواد ش يسلامت عيشا عواقب

 :است ريدهد به شرح ز

 .دهيد بيآس ايشده  كيتحر ييهوا يمجار اي، چشم  پوست

 ؛ ييايميبا مواد ش ميتماس مستق لدلي به پوست التهاب – تيدرمات

 

 بتن ديدر تول يمنيا اقدامات

خرد شده با انواع  يسنگ ها ايپرتلند ، ماسه ، شن  مانياز س يبيغالباً ترك يامروز بتن

 يخواص خاص است.بتن قبل از جامد شدن با آب مخلوط م نيتأم يبرا يمواد افزودن

 ديشد يامكان وجود دارد كه بتن باعث سوختگ نيا .ديآ يدر م حيشود و به شكل صح

رسد لباس و دستكش از شما  يكه به نظر م يپوست و چشم شود.در حال ييايميش

شود ، خواص  سيدستكش خ ايكه اگر لباس  ديداشته باش اديكند ، به  يمحافظت م

ضد آب  يدستكش ها ليدل نيآنها عبور كند.به هم قيتواند از طر يبتن م ييايميش

اگر لباس از تماس با بتن  خشك بودن لباس مهم است. ليدل نيهستند و به هم يرورض

به  ييايميش يسوختگ ايپوست  كيتا احتمال تحر ديده رييشد ، لباس را تغ سيخ

 .حداقل برسد



. شن و دياستفاده كن يكيلاست ي، از چكمه ها ديستيبا سيدر بتن خ ديمجبور اگر

كند.پس از  كيتحر زيتواند پوست را ن يم نياست ، بنابرا ندهيماسه موجود در بتن سا

 .دييكه دست ها و پوست را كاملاً بشو ديكار با بتن ، مطمئن شو

 

 يعضلان يها بيآس

و  يكرمان ، اسلب بتن يكه قطعات ساخته شده از بتن مثل بلوك بتن ميدان يما م همه

 يمناسب بلند كردن محصولات بتن يهستند.به خاطر سپردن روش ها نيسنگ رهيغ

مهم  يعضلان يگروه ها ريمحافظت در برابر صدمات كمر ، شانه ها و سا يبرا

بتن  يها سهيك مانند نيسنگ وادو هنگام بلند كردن م دياست.پشت را صاف نگه دار

كه هنگام  ديو به خاطر داشته باش دي، پاها را خم كن رهيزاهدان و غ يخشك ، بلوك بتن

همكار  كيكمك گرفتن از  يريشگيپ ني.اغلب اوقات ، بهترديچيبلند كردن ، كمر را نپ

 .است

 هنگام كار كردن با بتن يمنينكات ا

 يكيبتن به  ،ياطيچند نكته احت تياست. تنها با رعا يكردن با بتن آسان و اقتصاد كار

 .شود يم ليساخت و ساز تبد يمصالح برا نيتر منياز ا



مخلوط كردن، حمل و پرداخت بتن دچار  يندهايهستند كه در فرآ يكم اريبس افراد

و  ياطيو اقدامات احت يمحافظت شنهاديشده باشند. در ادامه چند پ يدگيد بيآس

 :كنند ارائه شده است يكار م مانيكه با بتن و س يتمام افراد يبرا ديمف رانهيشگيپ

 .ديچشمان و سر خود محافظت كن از

كه  يافراد يبرا يخطرات ذات يخود دارا يساخت و ساز به خود يو ابزارها زاتيتجه

 يمنيخاطر استفاده از كلاه ا نيساخت و ساز مشاركت دارند هستند، به هم نديدر فرا

 يكوچك و بزرگ ضرور ياعم از پروژه ها يانجام هر گونه پروژه ساخت و ساز نيدر ح

 .است

است.  يضرور مانيكار با بتن و س نيمناسب در ح يمنيا يها نكياز ع استفاده

حساس  ياجسام خارج ريبتن و سا دنيچشمان انسان در برابر گرد و غبار، پاش

كه بصورت كامل چشم را  يمنيا يها نكيمشاغل استفاده از ع يهستند. در برخ

شود.  يم هيتوص دهند يچشم را پوشش م يكه كناره ها ييها نكيع ايپوشش دهند 

مناسب  يمنيعضو بدن است، پس با استفاده از امكانات ا نيتر ياتيچشم انسان جزو ح

 ياز چشم و سر خود در برابر خطرات احتمال يمنيا نكيو ع يمنيهمچون كلاه ا

 .ديمحافظت كن

 

 



 ديكمر خود محافظت كن از

پرتلند،  مانيهمچون س رنديگ يكه در ساخت بتن مورد استفاده قرار م يمصالح تمام

هستند. در  نيمقدار هم كاملا سنگ نيدر كمتر يدرشت دانه، شن و ماسه و آب حت

 تانيپاها انيخم شده و فاصله م تانيصاف، پاها ديكمر شما با نيحمل مواد سنگ نيح

بلند كردن هر  ايحمل  نيباشند. در ح داشتهفاصله از بدن شما قرار  نيتر كيدر نزد

 .ديمصالح ذكر شده كمرتان را خم نكن نياز ا كي

از  ديباشد با ادتاني. ديريكمك بگ ن،يسنگ يخسته كردن كمرتان با بارها يجا به

 .نه از كمرتان ديمغزتان استفاده كن

ابزارها به شما  نيكه ا يبه گونه ا د،يبه نفع خودتان استفاده كن يكيمكان يابزارها از

 لهي. بعد از آنكه بتن بوسديشان قرار ده يينها يجا يكيكمك كنند بتن را در نزد

بتن  ل،يبا استفاده از ب ديدر محل مورد نظر قرار داده شد با يچرخ دست ايشوت، پمپ 

 .ديد كند نه آنكه آن را بلنيپخش كن ييرا در محل نها

توان از چنگك  يپخش كردن بتن است اما م يبرا يكوچك قابل حمل ابزار موثر ليب

 ازينه تنها ن ياز حد بتن بصورت افق شيب يياستفاده كرد. جابجا زيمخصوص بتن ن يها

 .شود يبتن م ياجزا يو جداشدگ كيدارد بلكه باعث تفك يبه تلاش مضاعف

 

 



 .ديپوست خود محافظت كن از

 اياز سوزش پوست  يريجلوگ يلازم برا يمراقبت ها ديتازه با يكار با بتن ها نيح در

مدت سطح پوست، چشم ها و لباس با  يرا اعمال كرد. تماس طولان ييايميش يسوختگ

 .درجه سوم شود يبتن تازه ممكن است باعث سوختگ

 قيعم يها يو در صورت سوختگ ديپزشك مشورت كن كيسوزش ادامه داشت با  اگر

 .ديبه دنبال درمان آن باش عايعمده پوست سر يبخش ها يدگيد بيآس اي

 

 پوست يبتن تازه بر رو راتيتاث

 :اشاره كرد ريتوان به موارد ز يگذارد م يم يكه بتن تازه بر پوست بر جا يراتيتاث از

 .پوست بدون محافظ سوزش آور هستند يموجود در بتن تازه برا ندهيو ماسه سا شن

 .هستند ييايقل تيخاص يدارا يو پرتلند بصورت ذات هيپا مانيس

است.  53تا  55 نيآن ها ب PHسوزش اور هستند،  اريبس مانيدهنده س ليتشك ياجزا

 .مضر هستند اريپوست بس يبرا يقو يدهاياس

 

 و پرداخت بتن يزير بتن

 ديتوان يم ديپرداخت بتن و  كار كردن با بتن تازه هست اتيكه در حال انجام عمل يزمان

 .دييبدن تان استفاده نما يمحافظت اعضا يضد آب محافظ زانو و آرنج برا ياز پدها



 شنهاديپ چند

باشد كه  يبه گونه ا ديشود با يم دهيمحافظت در برابر بتن تازه پوش يكه برا يلباس

شده  سيلباس خ رايشدن با رطوبت حاصل از بتن تازه را نداشته باشد ز سيامكان خ

 .را به پوست منتقل كند يو رطوبت ييايتواند اثرات قل يم

بلند و  نيآست راهنيضدآب، پ ياز دست كش ها ديكار كردن با بتن با نيح در

 .ديبلند استفاده كن يشلوارها

شود از  يم شنهاديپ ديستيدر بتن تازه با ديتراز كردن بتن با اي يزيبتن ر نيدر ح اگر

 .ديتا مانع از ورود بتن به داخل كفش تان شو ديبلند استفاده كن يكيلاست يچكمه ها

و  pHمداوم صورت با صابون  يمقابله با سوزش پوست شست و شو يروش برا نيبهتر

 است. زيآب تم

 

 


