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El Grup Professional de Pintures de l’AIQS l’invita a la
Taula Rodona

Canvis legislatius: oportunitat i/o amenaça
Sala Blava – IQS – Via Augusta, 390 – Barcelona de 18:00 a 20:00 h.
Dijous 4 d’octubre de 2018
El sector químic Europeu està evolucionant amb el doble
objectiu de sensibilitzar i millorar la protecció de la salut
dels treballadors i usuaris finals, així com la protecció i
preservació del medi ambient.
A mesura que augmenta la informació sobre els riscos i
perills de les substàncies químiques que utilitzem,
augmenta també el coneixement i la sensibilització cap
a un ús més responsable de les mateixes i justament això
ens porta també a buscar nous recursos i tècniques per
buscar alternatives més segures i a la vegada més
eficients.
Fixant-nos en les revisions i posteriors canvis legislatius
en la classificació, etiquetatge i restricció dels productes
químics utilitzats en la indústria de Pintures, volem
debatre com aquests canvis poden convertir-se en
oportunitats de millora e innovació i què poden implicar
per als dissenyadors i per els diferents esglaons de la
cadena de subministrament. Avui en dia s’han convertit
aquests canvis legislatius en l’únic motor de la Innovació
de la Industria de Pintura?
Volem parlar de tots els aspectes que ens afecten e
inquieten no solament de cara als dissenyadors sinó
també a tota la cadena de subministrament. Posarem el
focus en la problemàtica dels Isocianats com a
substància sensibilitzant i d’altres aspectes que de segur
sorgiran.
Es per tot això que el Grup Professional de Pintures de
l’AIQS organitza aquesta taula rodona de cara a

intercanviar experiències e inquietuds i mirar de com
afrontar-les.

Assistència Gratuïta, imprescindible
inscriure’s prèviament a aiqs@aiqs.es

PROGRAMA
18:00 – Presentació Taula Rodona
Moderador: Sr. Raül Cabré, GP Pintures AIQS
18:15 – La legislació com element d’innovació
Sr. José Luis Díez, ASEFAPI
18:30 – La futura regulació dels diisocianats a la
Unió Europea
Sra. Esther Grau i Sra. Maria Almató,
COVESTRO, S.L.
18:45 – Formulació de pintures industrials.
Noves vies de desenvolupament exemptes
d’isocianats
Sr. Jordi Vallés, ProCoat Tecnologías, S.L.
19:00 – L’aplicació de pintura industrial: reptes i
oportunitats davant les noves legislacions
Sr. Xavier Ferreón, DEPISA
19:15 – 2:00 - Debat

