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Synonyma a jiné názvy:
Bisphenol A, Epichlor-hydrin, Diphenylpropane,
8-Chloropropylen oxid, Araldit® MY 7404,
4-Isopropylidene-diphenolepichlorohydrin,
Diglycidyl ether
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Pro pacienty s kontaktní dermatitidou na epoxidy
je nebezpečný zejména kontakt s netvrzeným nebo
nedokonale vytvrzeným epoxidem (pryskyřicí).
Tvrzené epoxidové pryskyřice jsou většinou
neiritující a nesenzibilizující materiály. Epoxidové
pryskyřice se používají hlavně v elektrotechnickém
průmyslu při výrobě izolačních materiálů, kabelů,
odporů a elektropřístrojů, při výrobě ortopedických
protéz, umělých chrupů a brýlí, jako licí, tmelící
a impregnační materiály. Tvoří pojivo v lepidlech
na kovy, kovové folie, dlaždice a dřevo, většinou
dvousložkového typu.
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Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev
a ochranných nátěrů (antikorozní nátěry lodí,
automobilů aj.). Také se přidávají do barev
pro povrchovou úpravu betonu a kamene.
Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví,
při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky).
Používají se při laminování a při výrobě litých
výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice
bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání
kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené
v epoxidem znečištěném vzduchu.
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