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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Registrační číslo REACH:

CAS-čísla:
ES-číslo:
Identifikační číslo EU:

Alkylat
01-2119485026-38-XXXX
Tento bezpečnostní datový list platí pro následující produkty:
č. 057 - Alkylat
64741-64-6
265-066-7
649-274-00-9

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Všeobecné použití:

Benzin-Komponent k zvýšení oktanového čísla

Identifikované použití:

Průmyslové použití:
1
Výroba látky

Strana 13

SU 3,8,9; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 1,4; SpERC 1.1.v1

2

Použití látky jako meziprodukt

Strana 22

SU 3,8,9; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 6a; SpERC 6.1a.v1

3

Rozdělení látek

Strana 31

SU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,15; ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7; SpERC 1.1b.v1

4

Příprava a (pře)balení látek a sloučenin

Strana 40

SU 3,10; PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,9,15; ERC 2; SpERC 2.2.v1

5

Použítí při potahování

Strana 50

SU 3; PROC 1,2,3,4,5,7,8a,8b,10,13,15; ERC 4; SpERC 4.3a.v1

10

Použití jako palivo

Strana 74

SU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 7; SpERC 7.12a.v1

13

Produkce a zpracování gumy

Strana 95

SU 3,10,11; PROC 1,2,3,4,5,6,7,8a,8b,9,10,13,14,15,21; ERC 1,4,6d; SpERC 4.19.v1

Komerční použití:
6
Použítí při potahování

Strana 60

SU 22; PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,10,11,13,15,19; ERC 8a,8d; SpERC 8.3b.v1

11

Použití jako palivo

Strana 83

SU 22; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 9a,9b; SpERC 9.12b.v1

Použití spotřebitelem:
12
Použití jako palivo

Strana 91

SU 21; PC 13; ERC 9a,9b; SpERC 9.12c.v1

nafta, s nízkým bodem varu (Benzin). Není zařazená jako R45 a/nebo R46 a/nebo R62
a/nebo R63; obsahuje < 0,1 % Benzen

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Název firmy:
Ulice/poštovní číslo:
PSČ, Místo:
Telefon:
Telefax:

Eni Deutschland GmbH
Theresienhöhe 30
80339 München
Německo
+49 (0)89-59 07-0
+49 (0)89-59 63-03

Odbor poskytující informace:

HSE
Telefon: +49 (0)89-59 07-0, Email: info@agip.de

vytištěný z Eni Deutschland

s Qualisys SUMDAT

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 2015/830

Zpracováno: 11.2.2016
Verze:
11
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 17.2.2016

Alkylat
Číslo materiálu A057

Strana:

2 z 109

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Zařazení dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2; H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Skin Irrit. 2; H315
Dráždí kůži.
STOT SE 3; H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Asp. Tox. 1; H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení
Značení (CLP)

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty:

H225
H304
H315
H336
H411

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102
P201
P210
P273
P280

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždí kůži.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P331

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P403+P235

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P301+P310

Zvláštní označení
Pokyny k etiketám:

Benzinova frakce (ropna), siroka alkylatova frakce

2.3 Další nebezpečnost
I při nízkých teplotách okolního prostředí mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu. Páry
produktů jsou těžší než vzduch a můžou se hromadit na zemi, v jamách, kanálech a
sklepech ve vyšší koncentraci.
Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění.
Vdechovat látky: Může způsobit poškození zdraví.
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ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1 Látky
Chemická charakteristika:

CAS-čísla:
ES-číslo:
Identifikační číslo EU:
Dodatečná upozornění:

Benzinova frakce (ropna), siroka alkylatova frakce; nafta, s nízkým bodem varu,
modifikovaná.
Obsah benzen, toluen a n-hexan: < 0,1 %
64741-64-6
265-066-7
649-274-00-9
Uhlovodíky, C4-C13
Total Paraffinic Hydrocarbons: 99% (n-Paraffinic Hydrocarbons 3%; Iso-Paraffinic
Hydrocarbons 96%)
Olefinic Hydrocarbons: 0,007 %
Aromatic Hydrocarbons: 0,044 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Vdechování:

Po styku s pokožkou:

Při styku s očima:

Po polknutí:

První pokyn: Dbát vlastní ochrany
Postižené přivést na čerstvý vzduch; v případě potřeby zajistěte umělé dýchání popř.
přívod kyslíku. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím
vyperte.
Zasažená místa umyjte vodou a mýdlem.
Při reakci pokožky vyhledat lékaře.
Oči vyplachovat několik minut při pootevřených víčkách pod tekoucí vodou. Potom
vyhledat očního lékaře.
Nevyvolávat zvracení. Nebezpečí vdechnutí!
V případě zvracení a při bezvědomí uvést do stabilizované polohy.
Okamžitě přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechování:
Bolest hlavy, opojení, nevolnost, nutkání ke zvracení, dýchací potíže, otupělost, závrať.
Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Narkóza, bezvědomí a zástava dechu možný.
Po polknutí:
žaludeční-střevní-poruchy. Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do
plic, což může vést k chemické pneumonii nebo k zadušení.
Po kontaktu s pokožkou:
Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění. Odmašťuje pokožku.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do plic, což může vést k
chemické pneumonii nebo k zadušení.
Při podráždění plic nejdříve ošetřete sprejem Dexamethason.
Případné kyslíkové umělé dýchání.
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodné hasicí prostředky:

Pěna, suché hasivo, ABC-prášek, vodní postřikovací paprsek, oxid uhličitý.
Písek nebo půda

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

Silný vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Vysoce hořlavá kapalina a páry. I při nízkých teplotách okolního prostředí mohou vznikat
výbušné směsi par/vzduchu. Koncentrované páry jsou těžší než vzduch.
V případě požáru mohou vznikat: Kouř, stopy neúplně spálených uhlovodíků, oxid
uhelnatý a oxid uhličitý, oxidy síry (ve stopách).

5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru:

Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.
Dodatečná upozornění:

Zůstat na návětrné straně. Při velkých požárech uzavřete okolí.
Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem. V případě požáru nebo výbuchu
nevdechujte dýmy.
Hasící voda se nesmí dostat do kanalizace, půdy a vody. Kontaminovanou vodu na hašení
sbírejte odděleně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Zamezte expozici.
Přiveďte osoby do bezpečí. Zajistěte dostatečné větrání.
Používat vhodné ochranné vybavení. Nechráněné osoby musí zůstat v dostatečné
vzdálenosti.
Zamezit kontaktu s látkou. Nevdechujte páry.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit vniknutí do půdy, vody a kanalizace. Nebezpečí exploze! Při uvolnění informovat
úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Dodatečná upozornění:

Při úniku ve větších množstvích:
Zamezte plošné expanzi (např. zahrazením nebo zablokováním).
Odstraňte z povchu vody (např. odčerpáním, odsátím).
Zbývající množství zachytit pomocí nehořlavého materiálu vážícího kapalinu (suchá hlína,
písek, vermiculit nebo mletý pískovec) a v uzavřené nádobě zlikvidovat. Dodatečně vyčistit.
Použijte nejiskřící nářadí. Pozor na zpětný zápal.
Zvláštní nebezpečí uklouznutí na rozsypaném/vylitém produktu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Pro doplnění viz oddíly 8 a 13.
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny k bezpečnému zacházení:

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Dbát na dobré větrání a vyvětrání skladu a pracoviště.
Při manipulaci zabránit vystříknutí a rozlití.
Zamezte styku s pokožkou, očima a oděvem. Používat vhodné ochranné vybavení.
Zamezit tvorbě aerosolu a mlhy. Nevdechujte páry.
Nepoužívejte k čístícím účelům.
Pokyny k ochraně před požárem a explozí:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření
proti výbojům statické elektřiny. Pamatujte na uzemnění nádrže, aparatur, čerpadel a
odsávacích zařízení. Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní. Koncentrované
páry jsou těžší než vzduch.
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
Používejte jen antistaticky vybavené (nejiskřící) nářadí.
Je potřebné použít antistatický pracovní oděv.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
Dodržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných a tepelných zdrojů.
Vhodný materiál: ocel, Povolené rezervní kanystry
Pokyny pro společné skladování:

Třída skladování:

Neskladovat společně s látkami podporujícími hoření, se samovznětlivými látkami a se
snadno vznětlivými pevnými látkami.
Neskladujte spolu se: silným oxidačním činidlům
3 = Zápalné kapalné látky

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Dodatečná upozornění:

Neobsahuje látky s toleranční mezí pracovního místa.

DNEL/DMEL:

DNEL Krátkodobý, pracovník, inhalativní: 1300 mg/m3/15 min (LOAEC 4,32 g/m3/h)
DNEL Krátkodobý, pracovník, inhalativní: 1100 mg/m3/15 min (LOAEC 2,4 g/m3/h)
DNEL Dlouhodobý, pracovník, inhalativní: 840 mg/m3/8h (NOAEC 10 g/m3/6 h)
DNEL Krátkodobý, spotřebitel, inhalativní: 1200 mg/m3/15 min (LOAEC 4,32 g/m3/h)
DNEL Krátkodobý, spotřebitel, inhalativní: 640 mg/m3/15 min (LOAEC 2,4 g/m3/h)
DNEL Dlouhodobý, spotřebitel, inhalativní: 180 mg/m3/8h (NOAEC 10 g/m3/6h)

8.2 Omezování expozice
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
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Osobní ochranné prostředky
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích orgánů:

Ochrana rukou:

Ochrana očí:

Ochrana těla:

Při výskytu par:
Použijte filtr Typ A (= proti výparům organických sloučenin) dle EN 14387. (Páry do 0,1
Vol.-%: A1, do 0,5 Vol.-% A2, do 1 Vol.-% A3).
Při nejasných podmínkách a koncentracích kyslíků nižších než 17 % použijte autonomní
dýchací přístroj.
Kontrola vdechovaného vzduchu: Indikační trubice Auer Benzin A, BNZ, Gasolin 30, QL.
ochranné rukavice dle EN 374.
Materiál rukavic: Nitrilkaučuku.
Nevhodný materiál: Kůže, tkanina.
rezistenčni doba: > 480 min.
Dbejte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a rezistenční
doby rukavic.
Těsně přiléhající ochranné brýle dle EN 166.
Při zvýšeném ohrožení dodatečně Ochranný obličejový štít.
Antistatický ochranný oděv/ochranné holínky.

Ochranná a hygienická opatření:

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím
vyperte.
Hadry na čištění napuštěné produktem nebrat s sebou do kapes u kalhot.
Po práci kůži důkladně čistit a ošetřit.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:

Zápach:
Práh zápachu:
hodnota pH:
Bod tání/bod tuhnutí:
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
Bod vzplanutí/dosah plamenu:
Rychlost odpařování:
Vznětlivost:
Explozní meze:
Tlak páry:
Hustota par:
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:

Teplota samovznícení:
Tepelný rozklad:

vytištěný z Eni Deutschland

Forma: kapalný
Barva: bezbarvý do žlutý
charakteristický
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici
37 - 192 °C (EN ISO 3405)
<= 0 °C (DIN 51755/ISO 13736)
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici
u 38 °C: 380 hPa (EN 13016-1)
žádné údaje k dispozici
u 15 °C: 0,7003 g/mL (EN ISO 12185/DIN 51757)
u 20 °C: nepatrný
2,8 - 6 log P(o/w)
Na základě distribučního koeficientu n-oktanolu/vody je možné hromadění v
organismech.
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici
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u 40 °C: <= 1 mm2/s (EN ISO 3104)
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici

Viskozita, kinematický:
Výbušné vlastnosti:
Oxidační vlastnosti:

9.2 Další informace
cca 200 °C
Obsah síra: max. 1500 mg/kg (DIN 51400 T.6)

Teplota vznícení:
Další údaje:

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Vysoce hořlavá kapalina a páry. I při nízkých teplotách okolního prostředí mohou vznikat
výbušné směsi par/vzduchu.
Při silném zahřívání: Nebezpečí požáru/Nebezpečí samovznícení.

10.2 Chemická stabilita
Stabilní za udaných skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Reaguje s oxidační činidla.
Zahřátí vede k růstu tlaku: Nebezpečí prasknutí a exploze.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nepřibližujte ke zdrojům tepla, jisker a nechráněným plamenům.
Chránit před horkem, přímým slunečním paprskem.

10.5 Neslučitelné materiály
Oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad:

V případě požáru mohou vznikat: Kouř, stopy neúplně spálených uhlovodíků, oxid
uhelnatý a oxid uhličitý, oxidy síry (ve stopách).
žádné údaje k dispozici

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita:

LD50 Potkan, orální:
> 5000 mg/kg bw (OECD TG 401)
LD50 Králík, kožní:
> 2000 mg/kg bw (OECD TG 402)
LC50 Potkan, inhalativní: > 5,61 mg/m3 (OECD TG 403)
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Akutní toxicita (orální): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Akutní toxicita (kožní): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Akutní toxicita (inhalativní): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2; H315 = Dráždí kůži.
Specifické symptomy při pokusu na zvířatech (králík:): dráždivé (OECD 404)
Poškození/dráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.
Specifické symptomy při pokusu na zvířatech (králík:): Žádná dráždivost (OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest: Nedostatek údajů.
Senzibilizace pokožky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna. Senzibilizace: Specifické symptomy při pokusu na zvířatech (morče):
Nesenzibilizující (OECD 406)
Mutagenita v zárodečných buňkách/Genová toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou
kritéria pro klasifikaci splněna. Obsah benzen <=0,1 %
Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Obsah benzen <=0,1 %
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna. Obsah toluen nebo n-hexan < 0,1 %
Reprodukční toxicita: NOAEL Potkan, orální: > 24.700 mg/m3 (OECD TG 421)
Poškození vývoje: 23900 mg/m3 (OECD TG 414)
Účinky na a přes mateřské mléko: Nedostatek údajů.
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): STOT SE 3; H336 = Může
způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice): Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
NOAEL Potkan, kožní: 3750 mg/kg/28d (OECD TG 410)
NOAEC Chronická inhalační toxicita: 1400 mg/m3 (OECD TG 453)
Nebezpečnost při vdechnutí: Asp. Tox. 1; H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest
může způsobit smrt.

Symptomy
Vdechování:
Bolest hlavy, opojení, nevolnost, nutkání ke zvracení, dýchací potíže, otupělost, závrať.
Při vyšších koncentracích se vyskytuje: Narkóza, bezvědomí a zástava dechu možný.
Po polknutí:
žaludeční-střevní-poruchy. Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do
plic, což může vést k chemické pneumonii nebo k zadušení.
Po kontaktu s pokožkou:
Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění. Odmašťuje pokožku.
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ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Vodní toxicita:

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Akutní účinky:
Toxicita pro řasy sladkovodní vzorky:
EL50 pseudokirchneriella subcapitata (zelená řasa): 3,1 mg/L/72h (OEDC 201, stupeň
růstu) (Pramen: CONCAWE 1995o)
NOELR pseudokirchneriella subcapitata (zelená řasa): 0,5 mg/L/72h (OEDC 201, stupeň
růstu) (Pramen: CONCAWE 1996a)
Toxicita ryb sladkovodní vzorky:
LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový): 10 mg/L/96h (OEDC 203) (Pramen:
CONCAWE 1995a, 1996a,b)
LC50 omezená štěrbina: 8,2 mg/L/96h (EPA 66013-75-009) (Pramen: PPSC 1995a)
Toxicita bezobratlých druhů:
Sladkovodní vzorky EC50 Daphnia magna (velká vodní blecha): 4,5 mg/L/48h (OEDC 202,
Mobilita) (Pramen: CONCAWE 1995h, 1996j,k)
Bakteriální toxicita:
Sladkovodní vzorky LL50 Tetrahymena pyriformis: 15,41 mg/L/72h (metoda: QSAR
PETROTOX) (Pramen: Redman et al. 2010b)
Dlouhodobé efekty:
Sladkovodní vzorky NOEL Daphnia magna (velká vodní blecha): 2,6 mg/L/21d (OEDC 211,
reprodukce) (Pramen: Springborn Laboratories Inc. 1999d)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Jiná upozornění:

Inherentně biologicky odbouratelný (Solano-Serena, F. et al (1999)).
Hydrolýza není očekávatelná. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985))
Rozdělení do životního prostředí po model výpočtu (PETRORISK):
Vzduch: 93,02 %
Voda: 5,83 %
Zemina: 0,34 %
Sediment: 0,81 %
(Pramen: Redman et al., 2010a)

12.3 Bioakumulační potenciál
Biokoncentrační faktor (BCF):

žádné údaje k dispozici

12.4 Mobilita v půdě
žádné údaje k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tato látka nesplňuje PBT-/vPvB kriteria REACH nařízení, dodatku XIII.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Obecné pokyny:

Nesmí se dostat do podzemní vody, do vodních toků a do kanalizace.
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Produkt
Klíč třídy odpadu:

Doporučení:

13 07 03* = Odpady kapalných paliv
* = povinný důkazem
Spalování podle platných místních, krajských a národních předpisů. Vyvarovat se zásahu
do životního prostředí.

Další údaje
Přeprava cisternou./Transport cisternovým vozem.
Opatrně a úplně vyprázdnit. Vypuštění/plnění pouze odborným personálem. Pozor na
prázdné nádoby. Při vznícení možnost výbuchu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 Číslo OSN
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1268

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku
ADR/RID:
IMDG, IATA-DGR:

UN 1268, DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
UN 1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR/RID:
IMDG:
IATA-DGR:

třída 3, kód: F1
Class 3, Subrisk Class 3

14.4 Obalová skupina
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

I

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Znečišťující moře:

ano

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava (ADR/RID)
Výstražná tabule:
Výstražná nálepka:
Zvláštní předpisy:
Omezená množství:
EQ:
Obal - Pokyny:
Zvláštní předpisy pro společné balení:
Pojízdné cisterny - Pokyny:
Pojízdné cisterny - Zvláštní předpisy:
Kódování nádrží:
Kód omezení vjezdu do tunelu:

vytištěný z Eni Deutschland
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Doprava po moři (IMDG)
EmS:
Zvláštní předpisy:
Omezená množství:
EQ:
Obal - Pokyny:
Obal - Předpisy:
IBC - Pokyny:
IBC - Předpisy:
Pokyny pro tankování - IMO:
Pokyny pro tankování - UN:
Pokyny pro tankování - Předpisy:
Uskladnění a manipulace:
Vlastnosti a zjištění:
Dělící skupina:

F-E, S-E
363
500 mL
E3
P001
T11
TP1, TP8
Category E.
Immiscible with water.
none

Letecká přeprava (IATA)
Flamm. liquid
E3
Forbidden
Pack.Instr. 351 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Pack.Instr. 361 - Max. Net Qty/Pkg. 30 L
A3
3H

Hazard:
EQ:
Passenger Ltd.Qty.:
Passenger:
Cargo:
Special Provisioning:
ERG:

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
žádné údaje k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
Národní předpisy - ES- členský stát
Označení obalu při obsahu <= 125mL

Standardní věty:

H304
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102
P201
P301+P310
P331

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Hodnocení neporušenosti látek bude provedeno na látkach.
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ODDÍL 16: Další informace
Další informace
Literatura:

CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
- REACH Registration Dossier 'Low Boiling Point Naphthas (Gasoline) 06/2010
- Report 01/53 'Classification and Labelling of Petroleum Substances
- Report 01/54 'Environmental Classification of Petroleum Substances

Změna v odstavci 2.2: Značení, P-věty
Změna v odstavci 3.2, 14: Obecné přepracování
Založeno:
28.7.2008
Datový list zobrazené oblasti
Kontaktní osoba:
viz. oddil 1: Odbor poskytující informace
důvod posledních změn:

Pro zkratky a akronymy viz ECHA: Směrnice k informačním požadavkům a posouzení bezpečnosti látek,
Kapitola R.20 (Seznam pojmů a zkratek).
Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí odpovídajících dat
zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní závaznosti.
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Scénář expozice 1: Výroba látky
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití
SU8: Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků)
SU9: Výroba lehkých chemických látek

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Výroba látky nebo procesní chemikálie nebo extrakční prostředky v uzavřených nebo
zapouzdřených systémech. Zahrnuje náhodnou expozici při recyklaci/zužitkování,
transferu materiálu, uskladnění a odběru vzorků a s tím spojených laboratorních,
ošetřujících a nakládacích pracích (včetně mořských/vnitrozemských lodí,
pouličních/kolejových vozidel a hromadných kontejnerů)
1
Výroba látky (životní prostředí)
Strana 13
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 15
expozice 1: Výroba látky (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); Nepřetržitý proces
Strana 15
(zaměstnanec)
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků
Strana 16
(zaměstnanec)
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků
Strana 16
(zaměstnanec)
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 17
7
Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 17
8
Procesní zkouška (zaměstnanec)
Strana 18
9
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 18
10
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 19
11
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 19
12
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 20
13
Skladování (zaměstnanec)
Strana 20

Podporující expoziční scénář 1

Výroba látky (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC1: Výroba látek
ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají
součástí předmětů
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC1.1.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 18.700.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,032
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 600.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 2.000.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 300 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,05
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,003
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,0001
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Úprava odpadních vod na místě nutná.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 99.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 95,2
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 80,4.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 99,1.
Maximální povolená tonáž místa: 2.000.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 10.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Během výroby nevzniká žádný látkový odpad.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Během výroby nevzniká žádný látkový odpad.
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Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 1: Výroba
látky (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný,
Koncentrace látky ve směsi:

tlak páry 10 kPa při STP

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt. Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice
a eventuální vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); Nepřetržitý proces (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces s procesní zkouška
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 5

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup s odběr vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 6

Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecně dávkový postup, otevřené systémy
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Vyčistit transferové linie před oddělením.

Podporující expoziční scénář 7

Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecně dávkový postup, otevřené systémy
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 8

Procesní zkouška (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

S odběrem vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 9

Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 10

Transfer hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Transfer hmoty (není vyžadována místní ventilace výparů)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 11

Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Přečerpání sudu/množství
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 12

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění a údržba zařízení
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 13,71 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 13

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze
použití technologie na místě dosažen. buď sám nebo v kombinaci. Náležité odlučovací
zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Škálování lokálního ocenění pro EU-rafinerie je prováděno na bázi místně specifických dat
a připojí se do PETRORISK-souboru "vztahující se k místu produkce". Pokud škálování
zjistí podmínku s nejistým použitím (t.zn.RCR>1), jsou nutná dodatečná opatření
rizikového managementu nebo provozně specifické zhodnocení bezpečnosti látky.
Měřená data byla použita jako ukázka, že předpokládané hraniční koncentrace produktu
PETRORISK ve vzduchu jsou nadsazené. Tato data podporují závěr, že žádné rafinerie
neobsahují RCR>1 (viz dodatek 4 a soubor PETRORISK v části IUCLID 13 – „Pracovní
listy výroby konkrétních pracovišť a Tier 2“).
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Scénář expozice 2: Použití látky jako meziprodukt
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití
SU8: Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků)
SU9: Výroba lehkých chemických látek

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Použití látky jako meziprodukt (ne v souvislosti s přísně kontrolovanými podmínkami) v
uzavřených nebo zapouzdřených systémech. Zahrnuje náhodnou expozici při
recyklaci/zužitkování, transferu materiálu, uskladnění a odběru vzorků a s tím spojených
laboratorních, ošetřujících a nakládacích pracích (včetně mořských/vnitrozemských lodí,
pouličních/kolejových vozidel a hromadných kontejnerů).
1
Použití jako meziprodukt (životní prostředí)
Strana 22
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 24
expozice 2: Použití jako meziprodukt (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); Nepřetržitý proces
Strana 24
(zaměstnanec)
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků
Strana 25
(zaměstnanec)
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků
Strana 25
(zaměstnanec)
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 26
7
Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 26
8
Procesní zkouška (zaměstnanec)
Strana 27
9
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 27
10
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 28
11
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 28
12
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 29
13
Skladování (zaměstnanec)
Strana 29

Podporující expoziční scénář 1

Použití jako meziprodukt (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC6.1a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 2.210.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0068
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 15.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 50.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 300 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,025
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,003
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,001
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 80.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 92,9
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 78.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Tato látka je při použití spotřebována a nevzniká žádný odpad látky.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Tato látka je při použití spotřebována a nevzniká žádný odpad látky.
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Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 2: Použití
jako meziprodukt (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný,
Koncentrace látky ve směsi:

tlak páry 10 kPa při STP

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt. Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice
a eventuální vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); Nepřetržitý proces (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces s procesní zkouška
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 5

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup s odběr vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 6

Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecně dávkový postup, otevřené systémy
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Vyčistit transferové linie před oddělením.

Podporující expoziční scénář 7

Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecně dávkový postup, otevřené systémy
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 8

Procesní zkouška (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

S odběrem vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 9

Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 10

Transfer hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Transfer hmoty (není vyžadována místní ventilace výparů)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 11

Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Přečerpání sudu/množství
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 12

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění a údržba zařízení
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 13,71 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 13

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze
použití technologie na místě dosažen. buď sám nebo v kombinaci. Náležité odlučovací
zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Škálování lokálního ocenění pro EU-rafinerie je prováděno na bázi místně specifických dat
a připojí se do PETRORISK-souboru "vztahující se k místu produkce". Pokud škálování
zjistí podmínku s nejistým použitím (t.zn.RCR>1), jsou nutná dodatečná opatření
rizikového managementu nebo provozně specifické zhodnocení bezpečnosti látky.
Měřená data byla použita jako ukázka, že předpokládané hraniční koncentrace produktu
PETRORISK ve vzduchu jsou nadsazené. Tato data podporují závěr, že žádné rafinerie
neobsahují RCR>1 (viz dodatek 4 a soubor PETRORISK v části IUCLID 13 – „Pracovní
listy výroby konkrétních pracovišť a Tier 2“).
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Scénář expozice 3: Rozdělení látek
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Velké balení nakládka (včetně námořních/vnitrozemských lodí, kolejových/uličních vozidel
a IBC nakládky) a přebalení (včetně sudů a malých balení) látky včetně jejích
vzorků,uložení,vyložení,rozdělení a příslušných laboratorních prací.
1
Rozdělení látek (životní prostředí)
Strana 31
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 33
expozice 3: Rozdělení látek (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); Nepřetržitý proces
Strana 33
(zaměstnanec)
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků
Strana 34
(zaměstnanec)
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 34
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 35
7
Procesní zkouška (zaměstnanec)
Strana 35
8
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 36
9
Uzavřený náklad hmoty (zaměstnanec)
Strana 36
10
Uzavřené nakládání a vykládání hmoty (zaměstnanec)
Strana 37
11
Plnění sudů a balíčků (zaměstnanec)
Strana 37
12
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 38
13
Skladování (zaměstnanec)
Strana 39

Podporující expoziční scénář 1

Rozdělení látek (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC1: Výroba látek
ERC2: Formulace přípravy
ERC3: Formulace látek jako součásti materiálů
ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají
součástí předmětů
ERC5: Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu
nebo jeho povrchu
ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)
ERC6b: Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek
ERC6c: Průmyslové použití monomerů k výrobě termoplastů
ERC6d: Průmyslové použití regulačních látek v polymerizačních procesech při výrobě
pryskyřicí, pryže a polymerů
ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 18.700.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,002
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 37.500
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 120.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 300 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,001
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,00001
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 90.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 12
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 1.100.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní
předpisy.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo
národních předpisů.
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Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 3:
Rozdělení látek (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt. Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice
a eventuální vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); Nepřetržitý proces (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces s procesní zkouška
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 5

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup, bez odběru vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů

vytištěný z Eni Deutschland

s Qualisys SUMDAT

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 2015/830

Zpracováno: 11.2.2016
Verze:
11
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 17.2.2016

Alkylat
Číslo materiálu A057

Strana:

35 z 109

Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecně dávkový postup, otevřené systémy
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Vyčistit transferové linie před oddělením.

Podporující expoziční scénář 7

Procesní zkouška (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

S odběrem vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 8

Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 9

Uzavřený náklad hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřený náklad hmoty např. naložení cisteren a vagonů, vyložit mořské a vnitrozemské
lodi
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 10

Uzavřené nakládání a vykládání hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené nakládání a vykládání hmoty např. naložení cisteren a vagonů, vyložit mořské a
vnitrozemské lodi
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 11

Plnění sudů a balíčků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Plnění sudů a balíčků
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,076
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,076
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Jímky/plechovky plnit na speciálních plnicích stanicích s lokálním odtahem vzduchu.
Doporučeno:
Nádobu po použití okamžitě uzavřít víkem.

Podporující expoziční scénář 12

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění a údržba zařízení
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 13,71 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
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Podporující expoziční scénář 13

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 4: Příprava a (pře)balení látek a sloučenin
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití
SU10: Formulace [směšování] přípravků a/nebo jejich nové balení (kromě slitin)

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Příprava balení a přebalení látek a jejich sloučenin v hromadných nebo kontinuálních
procesech včetně uložení, transportu, mísení, tabletování, stlačení, peletace, extruze,
balení do malých a velkých modulů, odběr vzorků, ošetoení a poíslušných laboratorních
aktivita
1
Příprava a (pře)balení látek a sloučenin (životní prostředí)
Strana 40
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 41
expozice 4: Příprava a (pře)balení látek a sloučenin (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 42
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků
Strana 42
(zaměstnanec)
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 43
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 43
7
Procesní zkouška (zaměstnanec)
Strana 44
8
Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 44
9
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 45
10
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 45
11
Manuálně. Plnění od a litím z jímek (zaměstnanec)
Strana 46
12
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 46
13
Plnění sudů a balíčků (zaměstnanec)
Strana 47
14
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 48
15
Skladování (zaměstnanec)
Strana 48

Podporující expoziční scénář 1

Příprava a (pře)balení látek a sloučenin (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC2: Formulace přípravy
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC2.2.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 16.500.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0018
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 30.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 100.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 300 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,025
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,002
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,0001
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 56,5.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 94,7
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 100.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní
předpisy.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo
národních předpisů.

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 4:
Příprava a (pře)balení látek a sloučenin (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt. Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice
a eventuální vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces s procesní zkouška
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 5

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup, bez odběru vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecně dávkový postup, otevřené systémy
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Vyčistit transferové linie před oddělením.

Podporující expoziční scénář 7

Procesní zkouška (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

S odběrem vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.

Podporující expoziční scénář 8

Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Mísící činnosti (uzavřené systémy)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,07 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 9

Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 10

Transfer hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Transfer hmoty
S lokálním odsáváním; Účinnost 97%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 4,50 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,017
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,017
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Doporučeno:
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 11

Manuálně. Plnění od a litím z jímek (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Plnění od a litím z jímek; Manuálně
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Doporučeno:
Jímky pečlivě vylít.

Podporující expoziční scénář 12

Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Přečerpání sudu/množství
S lokálním odsáváním; Účinnost 97%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 4,50 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,017
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,017
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Doporučeno:
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 13

Plnění sudů a balíčků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Plnění sudů a balíčků
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,076
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,076
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Jímky/plechovky plnit na speciálních plnicích stanicích s lokálním odtahem vzduchu.
Doporučeno:
Nádobu po použití okamžitě uzavřít víkem.
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Podporující expoziční scénář 14

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění a údržba zařízení
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 15

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 5: Použítí při potahování
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zahrnuje použití v nátěrech (barvy, inkousty, pojiva atd.) včetně expozice během použití
(včetně příjmu materiálu, uložení, přípravy a stáčení objemného a středně objemného
zboží, nanášení stříkáním, válečkem, manuálním nástřikem, nořením,průtok,tekoucí vrstvy
v ve výrobních linkách jakož i vrstvení) a čištění a údržba zařízení a příslušné laboratorní
práce
1
Použítí při potahování (životní prostředí)
Strana 50
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 52
expozice 5: Použítí při potahování (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 52
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků
Strana 53
(zaměstnanec)
5
Vytváření vrstvy Strana 53
rychlé schnutí (50 - 100 °C). Sušení ( > 100 °C). (zaměstnanec)
6
Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu. (zaměstnanec)
Strana 54
7
Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (uzavřené systémy)
Strana 54
(zaměstnanec)
8
Postřik/rozprašování manuálním použitím. (zaměstnanec)
Strana 55
9
Rozstřikování (automaticky/řízený robotem) (zaměstnanec)
Strana 55
10
Materiálový transfer (zaměstnanec)
Strana 56
11
Použití válečkem, nástřikem a litím (zaměstnanec)
Strana 56
12
Ponoření a lití (zaměstnanec)
Strana 57
13
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 58
14
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 58
15
Skladování (zaměstnanec)
Strana 59

Podporující expoziční scénář 1

Použítí při potahování (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají
součástí předmětů
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC4.3a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 6.200
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1,0
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 6.200
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 21.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 300 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,98
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,007
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 94,1.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 92,6
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 21.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní
předpisy.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo
národních předpisů.
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Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 5: Použítí
při potahování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt. Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice
a eventuální vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup; bez odběru vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces s procesní zkouška
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

Vytváření vrstvy - rychlé schnutí (50 - 100 °C). Sušení ( > 100 °C). (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Vytváření vrstvy - rychlé schnutí (50 - 100 °C). Sušení ( > 100 °C).
UV/EB ostrost záření
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu. (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu.
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky

Podporující expoziční scénář 7

Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (uzavřené systémy)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,07 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.

Podporující expoziční scénář 8

Postřik/rozprašování manuálním použitím. (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Manuální nástřik
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm (LEV, Účinnost 90%)
Kožní: 2,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením. Nebo: S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Doporučeno:
Oddělit aktivitu od jiných činností.
Pokud je to možné, automatizovat činnost.

Podporující expoziční scénář 9

Rozstřikování (automaticky/řízený robotem) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Rozstřikování (automaticky/řízený robotem)
S lokálním odsáváním; Účinnost 95%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 2,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
Doporučeno:
Oddělit aktivitu od jiných činností.

Podporující expoziční scénář 10

Materiálový transfer (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Materiálový transfer
S lokálním odsáváním; Účinnost 97%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 4,50 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,017
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,017
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.

Podporující expoziční scénář 11

Použití válečkem, nástřikem a litím (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Použití válečkem, nástřikem a litím
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 12

Ponoření a lití (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Ponoření a lití
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Použít odvětrání, aby se odsály páry od čistých potažených výrobků/předmětů a vrchních
ploch.
Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
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Podporující expoziční scénář 13

Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 14

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění a údržba zařízení
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
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Podporující expoziční scénář 15

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,000
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Nádobu po použití okamžitě uzavřít víkem.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 6: Použítí při potahování
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU22: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zahrnuje použití v nátěrech (barvy, inkousty, pojiva atd.) včetně expozice během použití
(včetně příjmu materiálu, uložení, přípravy a stáčení objemného a poloobjemného zboží,
nanášení nástřikem, válečkem, štětcem a manuálním stříkáním nebo podobnými
metodami jako je vrstvení) a čištění a údržba zařízení a příslušné laboratorní práce
1
Použítí při potahování (životní prostředí)
Strana 60
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 62
expozice 5: Použítí při potahování (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy); použití v uzavřených
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Podporující expoziční scénář 1

Použítí při potahování (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve
vnitřních prostorách
ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve
venkovních prostorách
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC8.3b.v1
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 6.130
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 3,1
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 8,4
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,98
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,01
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,01
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): Není k dispozici.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 3,9
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 78
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní
předpisy.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo
národních předpisů.
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Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 5: Použítí
při potahování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.
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Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); použití v uzavřených systémech (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecná expozice (uzavřené systémy); použití v uzavřených systémech
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek
S lokálním odsáváním; Účinnost 80%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
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Podporující expoziční scénář 5

Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu. Pro vnitřní použití (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu. Vnější použití
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky

Podporující expoziční scénář 6

Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu. Vnější použití (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Vytváření vrstvy - schnoucí na vzduchu. Pro vnitřní použití
S lokálním odsáváním; Účinnost 80%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.
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Podporující expoziční scénář 7

Příprava materiálu k použití
Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Příprava materiálu k použití
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.

Podporující expoziční scénář 8

Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (otevřené systémy). Lití z malých nádob.
Uvnitř (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (otevřené systémy). Lití z malých nádob. Uvnitř
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100,00 ppm (LEV, Účinnost 80%)
Kožní: 0,07 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
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Podporující expoziční scénář 9

Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (otevřené systémy). Lití z malých nádob. Vně
(zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Příprava materiálu k použití. Mísící činnosti (otevřené systémy). Lití z malých nádob. Vně
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100,00 ppm (LEV, Účinnost 80%)
Kožní: 13,71 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Doporučeno:
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.

Podporující expoziční scénář 10

Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Materiálový transfer; Přečerpání sudu/množství (Použít hlavňovou pumpu.)
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100,00 ppm (Účinnost 80%)
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením. Nebo: S
lokálním odsáváním; Účinnost 80%
Doporučeno:
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 11

Materiálový transfer; Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Materiálový transfer; Přečerpání sudu/množství (Použít hlavňovou pumpu.)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Doporučeno:
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 12

Použití válečkem, nástřikem a litím. Uvnitř (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Použití válečkem, nástřikem a litím. Uvnitř
Není vyžadována místní ventilace výparů

vytištěný z Eni Deutschland

s Qualisys SUMDAT

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 2015/830

Zpracováno: 11.2.2016
Verze:
11
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 17.2.2016

Alkylat
Číslo materiálu A057

Strana:

68 z 109

Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150,00 ppm (Větrání, Účinnost 70%)
Kožní: 27,43 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky
Doporučeno:
Oddělit aktivitu od jiných činností.

Podporující expoziční scénář 13

Použití válečkem, nástřikem a litím. Vně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
>4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Použití válečkem, nástřikem a litím. Vně
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 210,00 ppm (1- 4 hodin)
Kožní: 27,43 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,802
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,802
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zařízení pracovního postupu pro více než 4h zabránit.
Doporučeno:
Zajistit, že provoz probíhá vně.

Podporující expoziční scénář 14

Postřik/rozprašování manuálním použitím. Vně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Manuální nástřik. Vně
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100,00 ppm (Ochranný dýchací přístroj (RPE), Účinnost 90%)
Kožní: 107,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Oddělit aktivitu od jiných činností.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Nosit dýchací ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.

Podporující expoziční scénář 15

Postřik/rozprašování manuálním použitím. Uvnitř (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Manuální nástřik. Uvnitř
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 200,00 ppm (Ochranný dýchací přístroj (RPE), Účinnost 80%)
Kožní: 107,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,764
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,764
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Provádět ve větrané kabině nebo odsávané budově.
Doporučeno:
Oddělit aktivitu od jiných činností.

Podporující expoziční scénář 16

Ponoření a lití. Uvnitř (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Ponoření a lití. Uvnitř
S lokálním odsáváním; Účinnost 80%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.

Podporující expoziční scénář 17

Ponoření a lití. Vně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Ponoření a lití. Vně
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 13,71 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.

Podporující expoziční scénář 18

Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
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Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 80%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 19

Ruční použití - barvy nanášené prsty, křídy, lepidla. Uvnitř (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Ruční použití - barvy nanášené prsty, křídy, lepidla. Uvnitř
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150,00 ppm (Větrání, Účinnost 70%)
Kožní: 141,43 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit přídavnou ventilaci mechanickými prostředky, Účinnost 70%.

Podporující expoziční scénář 20

Ruční použití - barvy nanášené prsty, křídy, lepidla. Vně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Ruční použití - barvy nanášené prsty, křídy, lepidla. Vně
Není vyžadována místní ventilace výparů
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm (Ochranný dýchací přístroj (RPE), Účinnost 90%)
Kožní: 141,43 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Nosit dýchací ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.

Podporující expoziční scénář 21

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Uzavřené systémy: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,10 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,000
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Nádobu po použití okamžitě uzavřít víkem.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 10: Použití jako palivo
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zahrnuje použití jako benzín (pohonná hmota) včetně činností vyplývajících s transferu,
použití, údržby zařízení a nakládání s odpadem.
1
Použití jako palivo (životní prostředí)
Strana 74
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 75
expozice 10: Použití jako palivo (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 76
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 76
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 77
6
Uzavžená vykládka hmoty (zaměstnanec)
Strana 77
7
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 78
8
Doplňování (zaměstnanec)
Strana 78
9
Doplňování letadel (zaměstnanec)
Strana 79
10
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12
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
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13
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Podporující expoziční scénář 1

Použití jako palivo (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 1.400.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 1.400.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 4.600.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 300 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,0025
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 99,4.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 76,9
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 4.600.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Skrze předepsané kontroly emisí výfukových plynů ohraničené spalovací emise. V
regionálním odhadu expozice zohledněné emise spalování.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Tato látka je při použití spotřebována a nevzniká žádný odpad látky.

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 10: Použití
jako palivo (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.

vytištěný z Eni Deutschland

s Qualisys SUMDAT

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 2015/830

Zpracováno: 11.2.2016
Verze:
11
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 17.2.2016

Alkylat
Číslo materiálu A057

Strana:

76 z 109

Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecná expozice (uzavřené systémy)
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup (uzavřené systémy)
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

Uzavžená vykládka hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavžená vykládka hmoty
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 90,00 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,344
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,344
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Vyčistit transferové linie před oddělením.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 7

Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Včetně transferu ze skladu a lití/vykládky ze sudů nebo jímek
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 8

Doplňování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Doplňování letadel nebo Vozidla
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 9

Doplňování letadel (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Doplňování letadel
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 150 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,573
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,573
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Doporučeno:
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.
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Podporující expoziční scénář 10

Použití jako palivo (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecná expozice / použití jako palivo
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Neidentifikována žádná další specifická opatření.

Podporující expoziční scénář 11

Použití jako palivo (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Použití jako pohonná látka-adiční
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Neidentifikována žádná další specifická opatření.
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Podporující expoziční scénář 12

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Vozidla/kotel údržba
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 13,71 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 13

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování včetně např., Odebírání vzorků, zkouška ponoru
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Nádobu po použití okamžitě uzavřít víkem.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 11: Použití jako palivo
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU22: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zahrnuje použití jako benzín (pohonná hmota) včetně činností vyplývajících s transferu,
použití, údržby zařízení a nakládání s odpadem.
1
Použití jako palivo (životní prostředí)
Strana 83
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
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3
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4
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5
Příprava materiálu k použití
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Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
6
Uzavžená vykládka hmoty (zaměstnanec)
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7
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
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8
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10
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11
Čištění jímek a tanků, údržba a inspekce (zaměstnanec)
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12
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Podporující expoziční scénář 1

Použití jako palivo (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC9a: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorách
ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 1190000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 590
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 1.600
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,01
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,00001
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): Není k dispozici.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 3,4
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 15.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Skrze předepsané kontroly emisí výfukových plynů ohraničené spalovací emise. V
regionálním odhadu expozice zohledněné emise spalování.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Tato látka je při použití spotřebována a nevzniká žádný odpad látky.

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 11: Použití
jako palivo (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecná expozice (uzavřené systémy)
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

Příprava materiálu k použití
Mísící činnosti (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Příprava materiálu k použití
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

Uzavžená vykládka hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
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Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavžená vykládka hmoty
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 7

Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavžená vykládka hmoty
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 8

Uzavžená vykládka hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Včetně transferu ze skladu a lití/vykládky ze sudů nebo jímek
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 6,86 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Použít suchou oddělovací spojku pro transfer materiálu.

Podporující expoziční scénář 9

Použití jako palivo (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Použití jako palivo
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Neidentifikována žádná další specifická opatření.

Podporující expoziční scénář 10

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Údržba zařízení např. Vozidla, kotel
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100,00 ppm (LEV, Účinnost 80%)
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise..
S lokálním odsáváním, Účinnost 80%

Podporující expoziční scénář 11

Čištění jímek a tanků, údržba a inspekce (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění jímek a kontainerů
Opatření k větrání a odvětrání PTW
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100,00 ppm (Drain, Účinnost 80%)
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet, Účinnost 80%
Doporučeno:
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
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Podporující expoziční scénář 12

Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vnější použití: Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Nádobu po použití okamžitě uzavřít víkem.
Doporučeno:
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 12: Použití jako palivo
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:
Kategorie produktů:

SU21: Spotřebitelská použití
PC13: Paliva

Použití
Aktivity a postupy:
Přispívající scénáře:

Zahrnuje spotřební využití Substance v tekutém palivu.
1
Použití jako palivo (životní prostředí)
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
expozice 12: Použití jako palivo (Spotřebitel)
3
Kapalná paliva - Doplňování vozidel (Spotřebitel)
4
Kapalná paliva - Tekutina, dopňování navíječkou (Spotřebitel)
5
Kapalná paliva - Použití pro vybavení zahrady (Spotřebitel)
6
Kapalná paliva - Doplňování zahradního vybavení (Spotřebitel)
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Podporující expoziční scénář 1

Použití jako palivo (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC9a: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorách
ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC9.12c.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 13.900.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 7.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 19.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,01
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,00001
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
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Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 180.000.
Maximální povolená tonáž místa: 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Skrze předepsané kontroly emisí výfukových plynů ohraničené spalovací emise. V
regionálním odhadu expozice zohledněné emise spalování.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Tato látka je při použití spotřebována a nevzniká žádný odpad látky.

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 12: Použití
jako palivo (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry > 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Pokud není uvedeno jinak, četnost použití: 0,143/za den.
Expozice až <= 2 h na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Aktivity při okolní teplotě (pokud není udáno jinak).
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti prostorová veličina od 20 m3.
Použití při typickém větrání.
Další informace:
K odhadu expozice spotřebitele je v souladu s obsahem zprávy ECETOC č. 107 a
kapitoly R15 R&CSA TGD použit nástroj ECETOC TRA. Ochylky expozičních
determinantů od těchto zdrojů jsou udány.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Pokud není uvedeno jinak: Na případ použití je využité množství až do skryto.37500 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 420 cm2.

Podporující expoziční scénář 3

Kapalná paliva - Doplňování vozidel (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do52 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 0,05 h (= 3 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje vnější použití. Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 100 m3.
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.37.500 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 210,00 cm2.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 4

Kapalná paliva - Tekutina, dopňování navíječkou (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do52 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 0,03 h (= 2 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje vnější použití. Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 100 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.3.750 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 210,00 cm2.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 5

Kapalná paliva - Použití pro vybavení zahrady (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do26 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 2,00 h (= 120 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje vnější použití. Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 100 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.750 g
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Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 6

Kapalná paliva - Doplňování zahradního vybavení (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do26 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 0,03 h (= 2 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.750 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 420,00 cm2.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Předpovězené expozice nepřekračují dle očekávání platné směrné hodnoty pro
spotřebitele, pokud byla realizována opatření řízení rizika/provozní podmínky vysvětlené
v oddíle 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím
jsou obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 13: Produkce a zpracování gumy
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití
SU10: Formulace [směšování] přípravků a/nebo jejich nové balení (kromě slitin)
SU11: Výroba pryžových výrobků

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Výroba pneumatik a obecně gumových výrobků včetně zpracování surové (nezasítěné)
gumy,manipulace a mísení gumárenských aditiv, vulkanizace, chlazení a konečné
zpracování.
1
Produkce a zpracování gumy (životní prostředí)
Strana 95
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 97
expozice 13: Produkce a zpracování gumy (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 98
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků
Strana 98
(zaměstnanec)
5
Materiálový transfer (zaměstnanec)
Strana 99
6
Vážení hmoty (zaměstnanec)
Strana 99
7
Odvážit malé množství (zaměstnanec)
Strana 100
8
Přísada-základní směs (zaměstnanec)
Strana 100
9
Přísada-základní směs (zaměstnanec)
Strana 101
10
Materiálový transfer (zaměstnanec)
Strana 101
11
Kalandrování (včetně Banburys) (zaměstnanec)
Strana 102
12
Kalandrování (včetně Banburys) (zaměstnanec)
Strana 102
13
Zpracování nevulkanizovaných gumových forem (zaměstnanec)
Strana 103
14
Konfekce plášťů pneumatik (zaměstnanec)
Strana 103
15
Vulkanizace (zaměstnanec)
Strana 104
16
Vulkanizace (zaměstnanec)
Strana 104
17
Vulkanizace (zaměstnanec)
Strana 105
18
Vulkanizace (zaměstnanec)
Strana 105
19
Chlazení kalených výrobků (zaměstnanec)
Strana 106
20
Manuálním použitím např. Natírání válečkem a natírání (zaměstnanec)
Strana 106
21
Produkce výrobků máčením a litím (zaměstnanec)
Strana 107
22
Procesy konečného opracování (zaměstnanec)
Strana 107
23
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 108
24
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 108
25
Skladování (zaměstnanec)
Strana 109

Podporující expoziční scénář 1

Produkce a zpracování gumy (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC1: Výroba látek
ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají
součástí předmětů
ERC6d: Průmyslové použití regulačních látek v polymerizačních procesech při výrobě
pryskyřicí, pryže a polymerů
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC4.19.v1
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 94
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 94
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 4.700
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování: 20 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu: 0,003
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu: 0,01
Podíl uvolnění do půdy z procesu: 0,0001
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Ohrožení životního prostředí je vyvoláno lidmi přes nepřímou expozici (převážně inhalace).
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): Není k dispozici.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 23,9
(%).
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)>= 0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.
Bahno z čističky spálit,uložit nebo zpracovat.
Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 95,5.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%): 95,5.
Maximální povolená tonáž místa: 42.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2.000
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní
předpisy.
Podmínky a opatření související s externím využitím odpadů:

Extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo
národních předpisů.
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Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 13:
Produkce a zpracování gumy (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
PROC6: Kalandrovací procesy
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný, tlak páry 10 kPa při STP
Koncentrace látky ve směsi:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
denní expozice až do 8h (pokud není uvedeno jinak).

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Provoz následuje při zvýšené teplotě (> 20 °C nad okolní teplotou)
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Všeobecná opatření (látky dráždící kůži):
Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží. Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční
kontakt s látkou. Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci
kůže okamžitě umýt. Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice
a eventuální vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.
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Podporující expoziční scénář 3

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Nepřetržitý proces, bez odběru vzorků
Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,0
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno: Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Dávkový postup s odběr vzorků
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 100 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,382
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,382
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
Zkouška přes uzavřený kruh nebo jiný systém k vyloučení expozice.
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Podporující expoziční scénář 5

Materiálový transfer (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování a transfer hmoty např. IBCs, big packs
S lokálním odsáváním; Účinnost 97%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 4,50 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,017
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,017
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.

Podporující expoziční scénář 6

Vážení hmoty (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Vážení hmoty (přísady)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
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Podporující expoziční scénář 7

Odvážit malé množství (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
1 - 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Odvážit malé množství od přísady
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,076
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,076
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Provádět ve větrané kabině nebo odsávané budově.

Podporující expoziční scénář 8

Přísada-základní směs (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Míchání od přísady (malý objemový řád)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,038
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,038
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
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Podporující expoziční scénář 9

Přísada-základní směs (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
1 - 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Přísada-základní směs
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,07 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.

Podporující expoziční scénář 10

Materiálový transfer (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
1 - 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Přeprava od přísady na kalandrování (včetně Banburys)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,076
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,076
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit, aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
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Podporující expoziční scénář 11

Kalandrování (včetně Banburys) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin, denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Kalandrování (včetně Banburys)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.

Podporující expoziční scénář 12

Kalandrování (včetně Banburys) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Kalandrování (včetně Banburys) (Kondenzace aerosoly)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 2,50 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,010
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,010
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
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Podporující expoziční scénář 13

Zpracování nevulkanizovaných gumových forem (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Zpracování nevulkanizovaných gumových forem
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,34 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.

Podporující expoziční scénář 14

Konfekce plášťů pneumatik (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Recyklace látky / konfekce plášťů pneumatik
S lokálním odsáváním; Účinnost 95%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 2,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.

vytištěný z Eni Deutschland

s Qualisys SUMDAT

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 2015/830

Zpracováno: 11.2.2016
Verze:
11
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 17.2.2016

Alkylat
Číslo materiálu A057

Strana:

104 z 109

Podporující expoziční scénář 15

Vulkanizace (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Vulkanizace (automaticky), zvýšená teplota
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 16

Vulkanizace (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Vulkanizace (automaticky), zvýšená teplota, aerosoly
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 2,50 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,010
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,010
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
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Podporující expoziční scénář 17

Vulkanizace (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Vulkanizace (manuálním použitím), zvýšená teplota
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 18

Vulkanizace (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Vulkanizace (manuálním použitím), zvýšená teplota, aerosoly
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 2,50 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,010
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,010
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
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Chlazení kalených výrobků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Chlazení kalených výrobků (zvýšená teplota)
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.

Podporující expoziční scénář 20

Manuálním použitím např. Natírání válečkem a natírání (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Natírání válečkem a natírání
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením.
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Produkce výrobků máčením a litím (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Produkce výrobků máčením a litím
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,69 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,095
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,095
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Expozice odvedením s částečným odkrytím procesu nebo zařízení stejně tak
minimalizovat odtah vzduchu otevřením. Doporučeno:
Zabránit manuálnímu kontaktu s vlhkým obrobkem.

Podporující expoziční scénář 22

Procesy konečného opracování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Procesy konečného opracování (dermální expozice)
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 0,00 ppm
Kožní: 2,83 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,000
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,000
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
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Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Laboratorní činnosti
S lokálním odsáváním; Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,03 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,019
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,019
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Doporučeno:
Zajistit, aby se pravidelně zkoušely a hlídaly kontrolní opatření.

Podporující expoziční scénář 24

Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 8 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Údržba
Není vyžadována místní ventilace výparů, SOP
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 250,00 ppm
Kožní: 0,14 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,955
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,955
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Použít technoligii přístupu, inkluzivně tlakový přístup vzduchu.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
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Skladování (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin; denně
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Není vyžadována místní ventilace výparů
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Inhalativní: 50,00 ppm
Kožní: 1,37 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,191
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,191
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno:
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Směrnice ke zkoušce shody s expozičním scénářem
Zdraví: Očekávaná expozice nepřekročí DNEL/DMEL- hodnotu,pokud budou dodrženy
opatření rizikového managementu/provozní podmínky v odstavci 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Pro dráždivé účinky na pokožku: Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození
úrovně DNEL. Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné
zdravotní účinky. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Životní prostředí: Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být
použitelné pro všechna stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní
opatření rizikového managementu. Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může
být dosaženo použitím na místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci. Potřebný
odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě dosažen. buď
sám nebo v kombinaci. Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou
obsaženy v SpERC-Factsheet (htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

vytištěný z Eni Deutschland

s Qualisys SUMDAT

