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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a
societăţii/întreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului
Numele comercial:
Alkylat
Nr. de inregistrare REACH:

01-2119485026-38-XXXX
Aceasta foaie cu date de siguranta este valabila pentru urmatoarele produse:
Numar 057 - Alkylat
CAS-numar:

64741-64-6

Numar-UE:
265-066-7
UE-număr index de identificare:

649-274-00-9

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea generala:

Benzina-Componente utilizat pentru a creşte cifra octanică

Utilizari identificate:

Utilizarea industriala:
1
Producerea substantei

Pagina 14

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

2

Utilizare substanţei ca produs intermediar

Pagina 24

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

3

Distributiasubstantei

Pagina 34

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

Prepararea si (re)impachetarea substantelor si mixturilor

Pagina 44

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

5

Utilizare in straturi de acoperire

Pagina 55

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

10

Utilizare ca si carburant

Pagina 80

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

13

Producerea si prelucrarea gumei

Pagina 103

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

Utilizare industrială:
6
Utilizare in straturi de acoperire

Pagina 66

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

11

Utilizare ca si carburant

Pagina 89

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

Utilizarea de catre consumatori:
12
Utilizare ca si carburant

Pagina 98

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

Nafta cu punct de fierbere scăzut (Benzina). Nu clasificată ca R45 si/sau R46 si/sau R62
si/sau R63; contine < 0,1 % Benzol
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1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Producator / Furnizor:
Strada, casuta postala:
Codul postal, Loc:
Telefon:
Telefax:

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

Domeniul responsabil cu informatiile:

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

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2; H225
Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Skin Irrit. 2; H315
Provoacă iritarea pielii.
STOT SE 3; H336
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Asp. Tox. 1; H304
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Aquatic Chronic 2; H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă
Identificare (CLP)

Cuvânt de avertizare:

Pericol

Frazele de pericol:

H225
H304
H315
H336
H411
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P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P201

Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări
şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Evitaţi dispersarea în mediu.
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor.

P210
P273
P280

P331

ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic.
NU provocaţi voma.

P403+P235

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P301+P310

Identificare speciala
Text cu indicatii pentru etichete:

Fractia nafta (petrol), intreaga gama de compusi alchil

2.3 Alte pericole
Si la temperaturi joase ale mediului se pot forma amestecuri explozive vapori/aer. Vaporii
produsului sunt mai grei decat aerul si pot sa se aglomereze la sol in canaluri, in pivnite si
in gropi.
Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii.
Inhalarea substanţei: poate conduce efecte negative asupra sanatatii.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie / informaţii privind componenţii
3.1 Substanţe
Caracterizarea chimica:

CAS-numar:

Fractia nafta (petrol), intreaga gama de compusi alchil; Nafta cu punct de fierbere scăzut,
modificat.
Continut in Benzol, Toluol si n-hexan: < 0,1 %
64741-64-6
265-066-7

Numar-UE:
UE-număr index de identificare:

Indicatii complementare:

649-274-00-9
Hidrocarburi, C4 C13
Total Paraffinic Hydrocarbons: 99% (n-Paraffinic Hydrocarbons 3%; Iso-Paraffinic
Hydrocarbons 96%)
Olefinic Hydrocarbons: 0,007 %
Aromatic Hydrocarbons: 0,044 %

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicatii generale
Dupa inspirare:

Dupa contactul cu pielea:

Cel care acorda prim-ajutor: sa fie atent la autoprotectie!
Cel in cuaz dus la aer proaspat; daca e nevoie i se da sa respire oxigen prin masca.
Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.
Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare.
Locurile atinse se spala cu apa si sapun.
In caz de reactii ale pielii consultati medicul.
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Clatiti ochii timp de mai multe minute sub apa curgatoare cu pleoapele intredeschise.
Dupa aceea se merge la medicul de ochi.
Nu se va provoca varsarea. Pericol de aspiratie!
In caz de varsaturi si la inconstinta se pune capul intr-o pozitie laterala.
Se cheama imediat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Dupa inspirare: Dureri de cap, ameteala, greata, Greata, sufocare, toropeala, ameteala.
In cazul aparitiei unor concentratii mai mari: Posibili Narcoza, starea de inconstienta şi
Oprirea respiratiei (apnee).
Dupa inghitire:
deranjamente gastro-intestinale. In caz de inghitire urmata de voma poate se poate
produce aspiratia in plamani, ceea ce poate conduce la pneumonia chimica sau la
sufocare.
După contactul cu pielea:
Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii. Are efect
degresant asupra pielii.

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale
necesare
In caz de inghitire urmata de voma poate se poate produce aspiratia in plamani, ceea ce
poate conduce la pneumonia chimica sau la sufocare.
In caz de iritatie pulmonara tratament initial cu spray dexametazon.
In cazul dat ventilare cu oxigen.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit:

Spuma, Pulbere de stingere uscata, ABC-pulbere, jet de apa, dioxid de carbon.
Nisip sau Pamant

Solvent nepotrivit din motive de siguranta:

Jet apa de mare putere

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Lichid şi vapori foarte inflamabili. Si la temperaturi joase ale mediului se pot forma
amestecuri explozive vapori/aer. Vaporii concentrati sunt mai grei decat aerul.
In caz de incendiu pot aparea: Fum, urme de hidrocarburi nearse complet, Monoxid de
carbon si dioxid de carbon, oxid de sulf (in urme).

5.3 Recomandări destinate pompierilor
Echipament special de protectie la combaterea incendiilor:

Indicatii complementare:

Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica.
Se va ramane pe latura expusa vantului. In caz de incendii mari, izolati imprejurimile.
Recipientii periclitati se vor raci prin stropire cu apa. A nu se inspira fumul în caz de
incendiu şi/sau explozie.
Apa de dizovare nu se va lasa sa curga la canal, in pamant sau in ape curgatoare, lacuri.
Apa folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat.
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SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţa
Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. A se
evita expunerea. Puneti persoanele in siguranta. Se va asigura o aerisire suficienta.
Purtarea unui echipament de protectie corespunzator. Persoanele neprotejate vor fi tinute
la distanta.
Evitarea contactul cu substanta. Nu se inspira vapori.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător
Se va impiedica patrunderea in sol, in ape sau in canalizare. Pericol de explozie! in caz
de emanatii, informati autoritatile competente.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Indicatii complementare:

In cazul raspandirii unor cantitati mai mari:
Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).
Indepartati de la suprafata apei (de ex. absorbtie).
Resturile se vor lua materiale care absorb lichidele, neinflamabile (pamant uscat, nisip,
sau piatra macinata) si se vor introduce in containere inchise pentru deseuri. Curatenie
finala.
Se vor folosi unelte izolate, neconducatoare. Atentie la reaprindere.
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru mai multe informaţii consultaţi capitolul 8 si 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Indicatii privind manuirea in siguranta:

A se evita expunerea — a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
Se va asigura o buna aerisire adepozitului si a locului de munca
La manipulare se va evita stropirea si varsarea.
Evitati contactul cu ochii, pielea si imbracamintea. Purtarea unui echipament de protectie
corespunzator.
Evitati formarea de aerosoli si ceata. Nu se inspira vapori.
Nu utilizati in scopuri de curatenie.
Indicatii privind paza contra incendiilor si exploziilor:

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A se lua
măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. A se prevedea
impamantarea rezervoarelor, aparaturii, pompelor si instalatiilor aspiratoare. Formeaza cu
aerul amestecuri explozibile. Vaporii concentrati sunt mai grei decat aerul.
Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat antideflagrante.
Utilizati numai instrumente echipate antistatic.
Trebuie folosita imbracaminte de lucru dotata antistatic.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinte privind locurile de depozitare si recipientii:

Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat.
Se va tine departe de surse de aprindere si de caldura.
Material corespunzator: otel, canistră de rezervă aprobată
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Indicatii privind depozitarea impreuna:

Clasa de depozitare:

Nu se va depozita impreuna cu matriale inflamabile sau care se autoaprind si nici cu
substante solide care se aprind usor.
Nu depozitati impreuna cu: agenti puternici de oxidare
3 = Substante fluide inflamabile

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1 Parametri de control
Indicatii complementare:

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

DNEL/DMEL:

DNEL Scurt timp, muncitor, inhalativ: 1300 mg/m3/15 min (LOAEC 4,32 g/m3/h)
DNEL Scurt timp, muncitor, inhalativ: 1100 mg/m3/15 min (LOAEC 2,4 g/m3/h)
DNEL Lung timp, muncitor, inhalativ: 840 mg/m3/8h (NOAEC 10 g/m3/6 h)
DNEL Scurt timp, consumatori, inhalativ: 1200 mg/m3/15 min (LOAEC 4,32 g/m3/h)
DNEL Scurt timp, consumatori, inhalativ: 640 mg/m3/15 min (LOAEC 2,4 g/m3/h)
DNEL Lung timp, consumatori, inhalativ: 180 mg/m3/8h (NOAEC 10 g/m3/6h)

8.2 Controlul expunerii
A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

Echipament de protectie personal
Controlul expunerii profesionale
Protectia respiratiei:
La aparitia de vapori:
Utilizaţi aparat de filtrat tip A (= împotriva vaporilor legăturilor organice) în conformitate cu
EN 14387. (Vapori pana la 0,1 Vol.-%: A1, pana la 0,5 Vol.-% A2, pana la 1 Vol.-% A3).
Utilizaţi aparat de protecţie respiratorie cu aer comprimat pentru izolarea completă a
respiraţiei purtătorului faţă de mediul ambiant în cazuri neclare şi la scăderea
concentraţiei de oxigen sub 17%.
Controlul respiraţiei: Tub test Auer Benzin A, BNZ, Gasolin 30, QL.
Protectia mainilor:
mănuşi de protecţie în conformitate EN 374.
Material de manusi: Nitril cauciuc.
Material necorespunzator: Piele, tesaturi textile.
Timp de patrundere (durata maxima de purtare): > 480 min.
Se va acorda atentie instructiunilor producatorului manusilor de protectie asupra
permiabilitatii si momentului de distrugere.
Protectia ochilor:
Ochelari de protecţie etanşi în conformitate EN 166.
In caz de pericol sporit, suplimentar Scut de protectie a fetei.
Protectia corpului:
Imbracaminte/incaltaminte de protectie antistatica.
Masuri de protectie si igiena:

Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.
Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare.
Nu se va baga in buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura.
Dupa lucru curatare temeinica a pielii si ingrijirea pielii.
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SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Formă: lichid
Culoare: incolor pana la galben
caracteristic
nu sunt date disponibile

Aspectul exterior:

Miros:
Nivelul de miros:

nu sunt date disponibile
nu sunt date disponibile

valoare pH:

Punctul de topire/punctul de îngheţare:
Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere:

37 - 192 °C (EN ISO 3405)
Punctul de aprindere/domeniul de inflamabilitate:
Viteza de vaporizare:
Infalmabilitate:
Limita de explozie:
Presiunea vaporilor:
Densitatea vaporilor:
Densitate:
Solubilitate in apa:
Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă:

Temperatura de autoaprindere:
Dezintegrare termica:
Viscozitate, cinematic:
Proprietăţi explozive:
Proprietati care provoaca incendiu:

<= 0 °C (DIN 51755/ISO 13736)
nu sunt date disponibile
nu sunt date disponibile
nu sunt date disponibile
la 38 °C: 380 hPa (EN 13016-1)
nu sunt date disponibile
la 15 °C: 0,7003 g/mL (EN ISO 12185/DIN 51757)
la 20 °C: scazut
2,8 - 6 log P(o/w)
Pe baza coeficientului de descompunere n-octanol/apa este posibila o
acumulare in organism.
nu sunt date disponibile
nu sunt date disponibile
la 40 °C: <= 1 mm2/s (EN ISO 3104)
nu sunt date disponibile
nu sunt date disponibile

9.2 Alte informaţii
circa 200 °C
Continut in sulf: max. 1500 mg/kg (DIN 51400 T.6)

Temperatura de aprindere:
Alte date:

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1 Reacitivitate
Lichid şi vapori foarte inflamabili. Si la temperaturi joase ale mediului se pot forma
amestecuri explozive vapori/aer.
In caz de incalzire puternica: Pericol de incendiu/Pericol de autoincendiere.

10.2 Stabilitate chimică
Stabil în condiţiile de depozitare indicate.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase
Reactioneaza cu agenti de oxidare.
Incalzirea duce la ridicarea presiunii: pericol de spargere si explozie.
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10.4 Condiţii de evitat
Tineti la distanta de surse de caldura, scantei si flacara deschisa.
Se va feri de expunerea directa la soare.

10.5 Materiale incompatibile
Agent de oxidare

10.6 Produse de descompunere periculoase

Dezintegrare termica:

In caz de incendiu pot aparea: Fum, urme de hidrocarburi nearse complet, Monoxid de
carbon si dioxid de carbon, oxid de sulf (in urme).
nu sunt date disponibile

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta:

LD50 Sobolan, oral:
> 5000 mg/kg bw (OECD TG 401)
LD50 Iepuri, dermal:
> 2000 mg/kg bw (OECD TG 402)
LC50 Sobolan, inhalativ: > 5,61 mg/m3 (OECD TG 403)
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Toxicitate acută (oral): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite.
Toxicitate acută (dermal): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite.
Toxicitate acută (inhalativ): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite.
Corodarea/iritarea pielii: Skin Irrit. 2; H315 = Provoacă iritarea pielii.
Simptome specifice in experimente pe animale (Iepuri:): iritanta (OECD 404)
Vătămare/iritare a ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite.
Simptome specifice in experimente pe animale (Iepuri:): Nici un efect iritant. (OECD 405)
Sensibilizarea căilor respiratorii: Lipsa de date.
Sensibilizare cutanată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite. Sensibilizare: Simptome specifice in experimente pe animale (cobai): nu este
sensibilizant (OECD 406)
Mutagenitatea celulelor germinative/Genotoxicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile
de clasificare nu sunt îndeplinite. Continut in Benzol <=0,1 %
Cancerogenitatea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Continut in Benzol <=0,1 %
Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite. Continut in toluol sau n-hexan < 0,1 %
Toxicitatea reproducerii: NOAEL Sobolan, oral: > 24.700 mg/m3 (OECD TG 421)
Perturbarea dezvoltarii: 23900 mg/m3 (OECD TG 414)
Efecte asupra si prin laptele matern: Lipsa de date.
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (expunere unica): STOT SE 3; H336 = Poate
provoca somnolenţă sau ameţeală.
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (expunere repetata): Pe baza datelor
disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
NOAEL Sobolan, dermal: 3750 mg/kg/28d (OECD TG 410)
NOAEC toxicitate inhalativa cronica: 1400 mg/m3 (OECD TG 453)
Pericol prin aspirare: Asp. Tox. 1; H304 = Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de
pătrundere în căile respiratorii.

Simptome
Dupa inspirare: Dureri de cap, ameteala, greata, Greata, sufocare, toropeala, ameteala.
In cazul aparitiei unor concentratii mai mari: Posibili Narcoza, starea de inconstienta şi
Oprirea respiratiei (apnee).
Dupa inghitire:
deranjamente gastro-intestinale. In caz de inghitire urmata de voma poate se poate
produce aspiratia in plamani, ceea ce poate conduce la pneumonia chimica sau la
sufocare.
După contactul cu pielea:
Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii. Are efect
degresant asupra pielii.
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatica:

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
Efecte acute:
Toxicitate algelor specii de apă dulce:
EL50 Pseudokirchneriella subcapitata (algă verde): 3,1 mg/L/72h (OEDC 201, rata de
creştere) (Sursa: CONCAWE 1995o)
NOELR Pseudokirchneriella subcapitata (algă verde): 0,5 mg/L/72h (OEDC 201, rata de
creştere) (Sursa: CONCAWE 1996a)
Toxicitatea pestelui specii de apă dulce:
LC50 Oncorhynchus mykiss: 10 mg/L/96h (OEDC 203) (Sursa: CONCAWE 1995a,
1996a,b)
LC50 peste: Dickkopfelritze (Pimephales promelas): 8,2 mg/L/96h (EPA 66013-75-009)
(Sursa: PPSC 1995a)
Toxicitate la speciile nevertebrate:
Specii de apă dulce EC50 Daphnia magna (Puricele mare de apa): 4,5 mg/L/48h (OEDC
202, Mobilitate) (Sursa: CONCAWE 1995h, 1996j,k)
Toxicitate bacteriala:
Specii de apă dulce LL50 Tetrahymena pyriformis: 15,41 mg/L/72h (metoda: QSAR
PETROTOX) (Sursa: Redman et al. 2010b)
Efecte de lungă durată:
Specii de apă dulce NOEL Daphnia magna (Puricele mare de apa): 2,6 mg/L/21d (OEDC
211, reproducere) (Sursa: Springborn Laboratories Inc. 1999d)

12.2. Persistenţă şi degradabilitate
Alte indicatii:

Inerent biodegradabil (Solano-Serena, F. et al (1999)).
Este puşin probabil să apară hidroliza. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985))
Distributie in mediu dupa model de calcul (PETRORISK):
Aer: 93,02 %
Apa: 5,83 %
Sol: 0,34 %
Sediment: 0,81 %
(Sursa: Redman et al., 2010a)

12.3 Potenţial de bioacumulare
Factor de bioconcentratie (FBC):

nu sunt date disponibile

12.4 Mobilitate în sol
nu sunt date disponibile

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII.

12.6 Alte efecte adverse
Indicatii generale:

Nu se va lasa sa ajunga in apa freatica, in ape sau in canalizare.

imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

11 de 118

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Produs
Numar de ordine al deseului:

13 07 03* = Deseuri ale carburantilor lichizi
* = obligatorie de dovedit
Ardere, cu aprobarea autoritatilor. O interventie asupra mediului este de evitat.

Recomandare:

Alte date
Transport in vagon cisterna./Transport in vagon cisterna.
Golirea se face cu grija si pe cat posibil complet. golire/umplere numai de catre personal
specializat. Atentie cu butoaiele golite. La aprindere se poate produce explozie.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
14.1 Numărul ONU
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1268

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
ADR/RID:
IMDG, IATA-DGR:

UN 1268, DISTILATE DE PETROL, N.A.G.(fara alt nume).
UN 1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADR/RID:
IMDG:
IATA-DGR:

Clasa 3, Cod. F1
Class 3, Subrisk Class 3

14.4 Grupul de ambalare
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

I

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător
Poluant marin:

da

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori
Transportul in tara (ADR/RID)
Grafic de atentionare:
Bilet de pericol:
Special provisions:
Cantitati limitate:
EQ:

ADR/RID: Numar de pericol 33, Numărul ONU UN 1268
3
363 664
500 mL
E3
P001

Ambalaj - Instructions:
Legislatie speciala pentru ambalarea impreuna:
Portable Tanks - Instructions:
Portable Tanks - Special provisions:
Codare tanc:
Cod de restrictionare tunel:
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Transport maritim (IMDG)
EmS:
Special provisions:
Cantitati limitate:
EQ:
Ambalaj - Instructions:
Ambalaj - Provisions:
IBC - Instructions:
IBC - Provisions:
Tank instructions - IMO:
Tank instructions - UN:
Tank instructions - Provisions:
Stivuirea şi manipularea:
Proprietăţi şi observaţii:
Grupă de segregare:

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

Transport aerian (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 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
nu sunt date disponibile

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice
(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză
Reglementari nationale - Statele membre UE
Etichetarea ambalajului la un conţinut <= 125mL

Frazele de pericol:

H304

Fraze de precauţie:

P102
P201
P301+P310
P331

Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic.
NU provocaţi voma.

15.2 Evaluarea securităţii chimice
O evaluare a sigurantei substantei nu a fost efectuata pentru aceasta substanta.
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SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Alte informatii
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

Motivul ultimelor modificari:

Modificare in alineatul 2.2: Identificare, fraze-P
Modificare in alineatul 3.2, 14: Prelucrare generala
Pus:
28.7.2008
Sectorul care emite foi informative
Persoana de contact:
vezi secţiunea 1: Domeniul responsabil cu informatiile
Pentru prescurtări şi acronime vezi ECHA: Ghid prinvind solicitările de informaţii şi pentru aprecierea
siguranţei substanţelor, capitolul R.20 (Index de termeni şi prescurtări).
Datele din acest formular sunt rezultatul unei bune cunoasteri si corespund nuvelului de cunostinte existent la
data inregistrarii lor. Totusi ele nu asigura respectarea anumitor calitati in sensul unor obligatii legale.
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Scenariul expunerii 1: Producerea substantei
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale
SU8: Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse petro-liere)
SU9: Producţia produselor chimice fine

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Producerea substantei sau produs chimic in proces sau Agenţi de extracţie in sisteme
inchise sau capsulate. Cuprinde expuneri incidentale la reciclare/valorificare, trensfer
material, la depozitare si luare de probe si la lucrarile legate de acestea de laborator,
intretinere si incarcare (inclusiv nave maritime/barje, vehicule rutiere/pe cai ferate si
containere voluminoase)
1
Producerea substantei (mediu)
Pagina 14
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 16
contribuie la scenariul de expunere 1: Producerea substantei (muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise); Proces continuu (muncitor)
Pagina 16
4
Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Pagina 17
5
Expunerea generala (sisteme inchise) cu luare de probe (muncitor)
Pagina 17
6
Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Pagina 18
7
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 18
8
Proba procesului (muncitor)
Pagina 19
9
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 19
10
Transfer in masa (muncitor)
Pagina 20
11
Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 20
12
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 21
13
Pastrarea (muncitor)
Pagina 22

Scenariul de expunere contribuabil 1

Producerea substantei (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC1: Fabricarea substanţelor
ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni
parte din articole
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC1.1.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 18.700.000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,032
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 600.000
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 2.000.000
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 300 d/y
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Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,05
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,003
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,0001
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Evitati iesirea substantei nediluate in apa reziduala locala sau recuperati-o de acolo.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
Este necesară tratarea apelor reziduale la faţa locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): 99.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 95,2 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 80,4.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 99,1.
Tonajul maximal admis al locului: 2.000.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 10.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

In timpul productiei nu apare deseu de substanta.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

In timpul productiei nu apare deseu de substanta.
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Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 1: Producerea substantei (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii. Efectuati antrenament temeinic cu
personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si sa se relateze problemele cu
pielea care apar eventual.

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise); Proces continuu (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu cu proba procesului
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Expunerea generala (sisteme inchise) cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa cu luare proba
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

General procedeu in grup/batch/in masa, sisteme deschise
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Curatati liniile de transfer inainte de decuplare.

Scenariul de expunere contribuabil 7

Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

General procedeu in grup/batch/in masa, sisteme deschise
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Proba procesului (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cu luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 9

Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Transfer in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer in masa (nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor)
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer butoaie/cantitati
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Curatrea si intretinerea echipamentelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 13,71 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul.
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat.
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.
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Scenariul de expunere contribuabil 13

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Evitaţi prelevarea de probe prin scufundare.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Eficienta necesara de separare a substantelor pentru apa reziduala poate fi
atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Evaluarile locale
scalate pentru rafinariile EU sunt efectuate pe baza de date specifice amplasamentului si
sunt anexate in documentul PETRORISK "Productia specifica locului de amplasare".
Daca scalarea indica o conditie cu utilizare nesigura (adica RCR > 1), sunt necesare
RMM-uri suplimentare sau o evaluare a sigurantei substantelor specifica intreprinderii.
Datele măsurate au demonstrat că concentraţiile "fence-line" în aer prognozate cu
PETRORISK sunt supraestimate. Aceste date susţin concluzia că nici o rafinărie are un
RCR > 1 (Anexa 4 şi dosar PETRORISK în IUCLID secţiunea 13 - "Foi de lucru
Site-Specific Producţie & Tier II").
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Scenariul expunerii 2: Utilizare substanţei ca produs intermediar
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale
SU8: Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse petro-liere)
SU9: Producţia produselor chimice fine

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Utilizare substanţei ca produs intermediar (nefiind dependent de conditii strict controlate)
in sisteme inchise sau capsulate. Cuprinde expuneri incidentale la reciclare/valorificare,
trensfer material, la depozitare si luare de probe si la lucrarile legate de acestea de
laborator, intretinere si incarcare (inclusiv nave maritime/barje, vehicule rutiere/pe cai
ferate si containere voluminoase).
1
Utilizare ca produs intermediar (mediu)
Pagina 24
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 26
contribuie la scenariul de expunere 2: Utilizare ca produs intermediar
(muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise); Proces continuu (muncitor)
Pagina 26
4
Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Pagina 27
5
Expunerea generala (sisteme inchise) cu luare de probe (muncitor)
Pagina 27
6
Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Pagina 28
7
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 28
8
Proba procesului (muncitor)
Pagina 29
9
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 29
10
Transfer in masa (muncitor)
Pagina 30
11
Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 30
12
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 31
13
Pastrarea (muncitor)
Pagina 32

Scenariul de expunere contribuabil 1

Utilizare ca produs intermediar (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC6a: Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea
intermediarilor)
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC6.1a.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 2.210.000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,0068
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 15.000
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 50.000
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 300 d/y
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Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,025
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,003
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,001
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Evitati iesirea substantei nediluate in apa reziduala locala sau recuperati-o de acolo.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): 80.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 92,9 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 78.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Această substanţă este consumată in timpul utilizarii şi nu se produce nici un deseu de
substantă.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Această substanţă este consumată in timpul utilizarii şi nu se produce nici un deseu de
substantă.
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Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 2: Utilizare ca produs intermediar (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii. Efectuati antrenament temeinic cu
personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si sa se relateze problemele cu
pielea care apar eventual.

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise); Proces continuu (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu cu proba procesului
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Expunerea generala (sisteme inchise) cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa cu luare proba
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

General procedeu in grup/batch/in masa, sisteme deschise
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Curatati liniile de transfer inainte de decuplare.

Scenariul de expunere contribuabil 7

Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

General procedeu in grup/batch/in masa, sisteme deschise
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Proba procesului (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cu luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 9

Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Transfer in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer in masa (nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor)
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer butoaie/cantitati
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Curatrea si intretinerea echipamentelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 13,71 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul.
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat.
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.
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Scenariul de expunere contribuabil 13

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Evitaţi prelevarea de probe prin scufundare.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Eficienta necesara de separare a substantelor pentru apa reziduala poate fi
atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Evaluarile locale
scalate pentru rafinariile EU sunt efectuate pe baza de date specifice amplasamentului si
sunt anexate in documentul PETRORISK "Productia specifica locului de amplasare".
Daca scalarea indica o conditie cu utilizare nesigura (adica RCR > 1), sunt necesare
RMM-uri suplimentare sau o evaluare a sigurantei substantelor specifica intreprinderii.
Datele măsurate au demonstrat că concentraţiile "fence-line" în aer prognozate cu
PETRORISK sunt supraestimate. Aceste date susţin concluzia că nici o rafinărie are un
RCR > 1 (Anexa 4 şi dosar PETRORISK în IUCLID secţiunea 13 - "Foi de lucru
Site-Specific Producţie & Tier II").
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Scenariul expunerii 3: Distributiasubstantei
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Ambalat în cantitate mare Incarcarea (inclusiv nave maritime/barje, vehicule rutiere/cale
ferata si incarcare IBC) si reimpachetarea (inclusiv butoaie si ambalaje mici)substantei
inclusiv a probelor sale, depozitarea, descarcarea, distribuirea si activitatile de laborator
asociate.
1
Distributiasubstantei (mediu)
Pagina 34
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 36
contribuie la scenariul de expunere 3: Distributiasubstantei (muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise); Proces continuu (muncitor)
Pagina 36
4
Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Pagina 37
5
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 37
6
Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Pagina 38
7
Proba procesului (muncitor)
Pagina 38
8
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 39
9
Incarcarea inchisa in masa (muncitor)
Pagina 40
10
Incarcare si descarcare inchisa in masa (muncitor)
Pagina 40
11
Umplerea butoaielor si ambalajelor mici (muncitor)
Pagina 41
12
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 41
13
Pastrarea (muncitor)
Pagina 42

Scenariul de expunere contribuabil 1

Distributiasubstantei (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC1: Fabricarea substanţelor
ERC2: Formularea de preparate
ERC3: Formularea în materiale
ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni
parte din articole
ERC5: Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice
ERC6a: Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea
intermediarilor)
ERC6b: Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari reactivi de prelucrare
ERC6c: Utilizarea industrială a monomerilor pentru fabricarea produselor termoplastice
ERC6d: Utilizarea industrială de regulatori de proces pentru procese de polimerizare în
producerea de răşini, cauciucuri, polimeri
ERC7: Utilizarea industrială a substanţelor în sisteme închise
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 18.700.000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,002
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 37.500
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 120.000
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Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 300 d/y
Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,001
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,00001
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,00001
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): 90.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 12 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 1.100.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Tratarea si debarasarea externa a deseurilor in conditiile respectarii reglementarilor
aplicabile locale si/sau nationale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Recuperarea externa si recuperarea deseurilor in conditiile luarii in consideratie a
reglementarilor locale si/sau nationale aplicabile.
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Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 3: Distributiasubstantei (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii. Efectuati antrenament temeinic cu
personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si sa se relateze problemele cu
pielea care apar eventual.

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise); Proces continuu (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu cu proba procesului
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa, fara luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

General procedeu in grup/batch/in masa, sisteme deschise
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Curatati liniile de transfer inainte de decuplare.

Scenariul de expunere contribuabil 7

Proba procesului (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cu luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.
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Scenariul de expunere contribuabil 9

Incarcarea inchisa in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Incarcarea inchisa in masa d.ex. incarcarea cisternelor si vagoanelor, incarcarea si
descarcarea navelor maritime/barjelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Incarcare si descarcare inchisa in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Incarcare si descarcare inchisa in masa d.ex. incarcarea cisternelor si vagoanelor,
incarcarea si descarcarea navelor maritime/barjelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Umplerea butoaielor si ambalajelor mici (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Umplerea butoaielor si ambalajelor mici
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 20,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,076
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,076
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Umpleti rezervoarele/cutiile in statii speciale de umplere cu ventilatie/absorbtie aer locala.
Recomandat:
Inchideti containerele cu capac imediat dupa intrebuintare.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Curatrea si intretinerea echipamentelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 13,71 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul.
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat.
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.

Scenariul de expunere contribuabil 13

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Evitaţi prelevarea de probe prin scufundare.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 4:
Prepararea si (re)impachetarea substantelor si mixturilor
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale
SU10: Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare (exclusiv aliaje)

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Prepararea, impachetarea si reimpachetarea substantei si amestecurilor sale in procese
in masa sau continue inclusiv depozitarea. transportul, mixarea, tabletarea, presarea,
peletarea, extruzia, impachetarea in en gros si en detail, luarea de probe, intre
1
Prepararea si (re)impachetarea substantelor si mixturilor (mediu)
Pagina 44
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 46
contribuie la scenariul de expunere 4: Prepararea si (re)impachetarea
substantelor si mixturilor (muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 46
4
Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Pagina 47
5
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 47
6
Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Pagina 48
7
Proba procesului (muncitor)
Pagina 49
8
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 49
9
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 50
10
Transfer in masa (muncitor)
Pagina 50
11
Manual. Transferul din si durnarea din containere (muncitor)
Pagina 51
12
Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 51
13
Umplerea butoaielor si ambalajelor mici (muncitor)
Pagina 52
14
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 52
15
Pastrarea (muncitor)
Pagina 53

Scenariul de expunere contribuabil 1

Prepararea si (re)impachetarea substantelor si mixturilor (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC2: Formularea de preparate
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC2.2.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 16.500.000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,0018
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 30.000
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 100.000
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 300 d/y
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Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,025
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,002
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,0001
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Evitati iesirea substantei nediluate in apa reziduala locala sau recuperati-o de acolo.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): 56,5.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 94,7 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 100.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Tratarea si debarasarea externa a deseurilor in conditiile respectarii reglementarilor
aplicabile locale si/sau nationale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Recuperarea externa si recuperarea deseurilor in conditiile luarii in consideratie a
reglementarilor locale si/sau nationale aplicabile.
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Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 4: Prepararea si (re)impachetarea substantelor si mixturilor
(muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii. Efectuati antrenament temeinic cu
personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si sa se relateze problemele cu
pielea care apar eventual.

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu cu proba procesului
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa, fara luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Expunerea generala (sisteme deschise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

General procedeu in grup/batch/in masa, sisteme deschise
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Curatati liniile de transfer inainte de decuplare.
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Scenariul de expunere contribuabil 7

Proba procesului (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cu luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati mixte (sisteme inchise)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,07 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

50 de 118

Scenariul de expunere contribuabil 9

Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Transfer in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer in masa
Cu aspirare locala; Eficienţa 97%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 4,50 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,017
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,017
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Recomandat:
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Manual. Transferul din si durnarea din containere (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transferul din si durnarea din containere; Manual
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Recomandat:
Goliti containerele cu grija.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer butoaie/cantitati
Cu aspirare locala; Eficienţa 97%
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 4,50 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,017
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,017
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Recomandat:
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 13

Umplerea butoaielor si ambalajelor mici (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Umplerea butoaielor si ambalajelor mici
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 20,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,076
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,076
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Umpleti rezervoarele/cutiile in statii speciale de umplere cu ventilatie/absorbtie aer locala.
Recomandat:
Inchideti containerele cu capac imediat dupa intrebuintare.

Scenariul de expunere contribuabil 14

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Curatrea si intretinerea echipamentelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul.
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat.
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.

Scenariul de expunere contribuabil 15

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Evitaţi prelevarea de probe prin scufundare.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 5: Utilizare in straturi de acoperire
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Cuprinde utilizarea in stratificari (vopsele, cerneluri, adezivi etc.) inclusiv expunerile in
timpul utilizarii (inclusiv receptia materialelor, depozitarea, pregatirea si transferul in
recipiente mici din cisterna si semi-cisterna, aplicarea prin spray, rulou, injectie manuala,
imersie, traversare, straturi fluide in liniile de productie cat si formare film) si Curatrea si
intretinerea echipamentelor si lucrarile de laborator asociate
1
Utilizare in straturi de acoperire (mediu)
Pagina 55
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 57
contribuie la scenariul de expunere 5: Utilizare in straturi de acoperire
(muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 58
4
Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Pagina 58
5
Formarea de pelicula/strat Pagina 59
uscare rapida (50 - 100 °C). Intarirea posterioara ( > 100 °C). (muncitor)
6
Formarea de pelicula/strat - uscare la aer. (muncitor)
Pagina 59
7
Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme
Pagina 60
inchise) (muncitor)
8
Pulverizare/fumizare prin aplicare manuala. (muncitor)
Pagina 60
9
Pulverizare spray (automatic/cu comanda robotizata) (muncitor)
Pagina 61
10
Transferuri de materiale (muncitor)
Pagina 61
11
Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere (muncitor)
Pagina 62
12
Imersie sau turnare (muncitor)
Pagina 62
13
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 63
14
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 64
15
Pastrarea (muncitor)
Pagina 64

Scenariul de expunere contribuabil 1

Utilizare in straturi de acoperire (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni
parte din articole
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC4.3a.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 6.200
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 1,0
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 6.200
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 21.000
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 300 d/y
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Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,98
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,007
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Evitati iesirea substantei nediluate in apa reziduala locala sau recuperati-o de acolo.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): 94,1.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 92,6 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 21.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Tratarea si debarasarea externa a deseurilor in conditiile respectarii reglementarilor
aplicabile locale si/sau nationale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Recuperarea externa si recuperarea deseurilor in conditiile luarii in consideratie a
reglementarilor locale si/sau nationale aplicabile.
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Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 5: Utilizare in straturi de acoperire (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
PROC7: Pulverizare industrială
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii. Efectuati antrenament temeinic cu
personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si sa se relateze problemele cu
pielea care apar eventual.
Alte masuri de protejare a pielii ca imbracamintea impermeabila si protectia fetei, pot fi
necesare in timpul activitatilor cu mare raspandire, care probabil ca duc la emanatii
esentiale de aerosoli (de ex. pulverizare spray).
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Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa; fara luare de probe
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise); cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu cu proba procesului
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
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Scenariul de expunere contribuabil 5

Formarea de pelicula/strat uscare rapida (50 - 100 °C). Intarirea posterioara ( > 100 °C). (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Formarea de pelicula/strat - uscare rapida (50 - 100 °C). Intarirea posterioara ( > 100 °C).
intarirea cu radiatii UV/EB
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Formarea de pelicula/strat - uscare la aer. (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Formarea de pelicula/strat - uscare la aer.
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati aerisire generala extinsa cu mijloace mecanice

Scenariul de expunere contribuabil 7

Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme inchise)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,07 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Pulverizare/fumizare prin aplicare manuala. (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC7: Pulverizare industrială
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Stropire manuală prin pulverizare
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm (LEV, Eficienţa 90%)
Dermal: 2,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin Sau: Cu aspirare locala, Eficienţa 90%
Recomandat:
Separati activitatea de alte operatii.
Daca este posibil, automatizati activitatea.

Scenariul de expunere contribuabil 9

Pulverizare spray (automatic/cu comanda robotizata) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC7: Pulverizare industrială
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pulverizare spray (automatic/cu comanda robotizata)
Cu aspirare locala; Eficienţa 95%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 2,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
Recomandat:
Separati activitatea de alte operatii.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Transferuri de materiale (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transferuri de materiale
Cu aspirare locala; Eficienţa 97%
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 4,50 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,017
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,017
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.
Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Imersie sau turnare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Imersie sau turnare
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Introduceti ventilatie, pentru a absorbi vaporii din produsele/obiectele si suprafetele
proaspat acoperite/vopsite/tratate.
Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.
Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.

Scenariul de expunere contribuabil 13

Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.
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Scenariul de expunere contribuabil 14

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Curatrea si intretinerea echipamentelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul.
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.

Scenariul de expunere contribuabil 15

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,000
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Inchideti containerele cu capac imediat dupa intrebuintare.

Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 6: Utilizare in straturi de acoperire
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU22: Utilizări profesionale

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Cuprinde utilizarea in stratificari (vopsele, cerneluri, adezivi etc.) inclusiv expunerile in
timpul utilizarii (inclusiv receptia materialelor, depozitrea, pregatirea si transferul in vase
mai mici a marfurilor de cisterna si semi-cisterna, aplicarea prin spray,cu rulou, cu
pensula si injectie manuala sau procedee similare cat si formarea de pelicula/film) si
Curatrea si intretinerea echipamentelor si lucrarile de laborator asociate
1
Utilizare in straturi de acoperire (mediu)
Pagina 67
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 68
contribuie la scenariul de expunere 5: Utilizare in straturi de acoperire
(muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise); Utilizarea in sisteme inchise
Pagina 69
(muncitor)
4
Umplerea si pregatirea echipamentelor din butoaie sau containere
Pagina 69
(muncitor)
5
Formarea de pelicula/strat Pagina 70
uscare la aer. Pentru utilizare la interior (muncitor)
6
Formarea de pelicula/strat Pagina 70
uscare la aer. Pentru utilizare în exterior (muncitor)
7
Pregatirea materialului pentru utilizare
Pagina 71
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
8
Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme
Pagina 71
deschise). Turnarea din containere mici. In interiorul (muncitor)
9
Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme
Pagina 72
deschise). Turnarea din containere mici. In exteriorul (muncitor)
10
Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 73
11
Transferuri de materiale; Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 73
12
Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere. In interiorul (muncitor)
Pagina 74
13
Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere. In exteriorul (muncitor)
Pagina 74
14
Pulverizare/fumizare prin aplicare manuala. In exteriorul (muncitor)
Pagina 75
15
Pulverizare/fumizare prin aplicare manuala. In interiorul (muncitor)
Pagina 75
16
Imersie sau turnare. In interiorul (muncitor)
Pagina 76
17
Imersie sau turnare. In exteriorul (muncitor)
Pagina 76
18
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 77
19
Aplicare cu mana Pagina 78
Vopsele pentru dactilopictură, creta, adezivi. In interiorul (muncitor)
20
Aplicare cu mana Pagina 78
Vopsele pentru dactilopictură, creta, adezivi. In exteriorul (muncitor)
21
Pastrarea (muncitor)
Pagina 79
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Scenariul de expunere contribuabil 1

Utilizare in straturi de acoperire (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme
deschise
ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme
deschise
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC8.3b.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 6.130
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,0005
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 3,1
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 8,4
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 365 d/y
Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,98
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,01
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,01
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): nu este disponibil.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 3,9 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
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Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 78
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Tratarea si debarasarea externa a deseurilor in conditiile respectarii reglementarilor
aplicabile locale si/sau nationale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Recuperarea externa si recuperarea deseurilor in conditiile luarii in consideratie a
reglementarilor locale si/sau nationale aplicabile.

Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 5: Utilizare in straturi de acoperire (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă
PROC11: Pulverizare neindustrială
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
PROC19: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament
personal de protecţie
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.

imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

69 de 118

Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii.
Efectuati antrenament temeinic cu personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si
sa se relateze problemele cu pielea care apar eventual.
Alte masuri de protejare a pielii ca imbracamintea impermeabila si protectia fetei, pot fi
necesare in timpul activitatilor cu mare raspandire, care probabil ca duc la emanatii
esentiale de aerosoli (de ex. pulverizare spray).

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise); Utilizarea in sisteme inchise (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Expunerea generala (sisteme inchise); Utilizarea in sisteme inchise
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Umplerea si pregatirea echipamentelor din butoaie sau containere (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Umplerea si pregatirea echipamentelor din butoaie sau containere
Cu aspirare locala; Eficienţa 80%
imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

70 de 118

Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Utilizati pompe de butoi sau goliti containerele cu grija.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Formarea de pelicula/strat - uscare la aer. Pentru utilizare la interior (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Formarea de pelicula/strat - uscare la aer. Pentru utilizare în exterior
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati aerisire generala extinsa cu mijloace mecanice

Scenariul de expunere contribuabil 6

Formarea de pelicula/strat - uscare la aer. Pentru utilizare în exterior (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Formarea de pelicula/strat - uscare la aer. Pentru utilizare la interior
Cu aspirare locala; Eficienţa 80%
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.

Scenariul de expunere contribuabil 7

Pregatirea materialului pentru utilizare
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pregatirea materialului pentru utilizare
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme deschise). Turnarea din
containere mici. In interiorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme deschise). Turnarea din
containere mici. In interiorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100,00 ppm (LEV, Eficienţa 80%)
Dermal: 0,07 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Utilizati pompe de butoi sau goliti containerele cu grija.

Scenariul de expunere contribuabil 9

Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme deschise). Turnarea din
containere mici. In exteriorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pregatirea materialului pentru utilizare. Activitati mixte (sisteme deschise). Turnarea din
containere mici. In exteriorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100,00 ppm (LEV, Eficienţa 80%)
Dermal: 13,71 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
Recomandat:
Utilizati pompe de butoi sau goliti containerele cu grija.

imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

73 de 118

Scenariul de expunere contribuabil 10

Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transferuri de materiale; Transfer butoaie/cantitati (Utilizati pompe de butoi.)
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100,00 ppm (Eficienţa 80%)
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual. Sau: Cu aspirare locala; Eficienţa 80%
Recomandat:
Utilizati pompe de butoi sau goliti containerele cu grija.
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Transferuri de materiale; Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transferuri de materiale; Transfer butoaie/cantitati (Utilizati pompe de butoi.)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095

imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

74 de 118

Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Recomandat:
Utilizati pompe de butoi sau goliti containerele cu grija.
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere. In interiorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere. In interiorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150,00 ppm (Aerisire, Eficienţa 70%)
Dermal: 27,43 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati aerisire generala extinsa cu mijloace mecanice
Recomandat:
Separati activitatea de alte operatii.

Scenariul de expunere contribuabil 13

Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere. In exteriorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

>4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Aplicare prin rulare, pulverizare si curgere. In exteriorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 210,00 ppm (1- 4 ore)
Dermal: 27,43 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,802
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,802
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Evitati realizarea operatiei de lucru pentru mai mult de 4h.
Recomandat:
Asigurati ca functionarea are loc afara.

Scenariul de expunere contribuabil 14

Pulverizare/fumizare prin aplicare manuala. In exteriorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC11: Pulverizare neindustrială
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Stropire manuală prin pulverizare. In exteriorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100,00 ppm (Aparat de protectie a respiratie (RPE), Eficienţa 90%)
Dermal: 107,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati ca functionarea are loc afara.
Separati activitatea de alte operatii.
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Purtati protectie respiratorie conform EN140 ci filtru tip A sau mai bun.

Scenariul de expunere contribuabil 15

Pulverizare/fumizare prin aplicare manuala. In interiorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC11: Pulverizare neindustrială
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Stropire manuală prin pulverizare. In interiorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 200,00 ppm (Aparat de protectie a respiratie (RPE), Eficienţa 80%)
Dermal: 107,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,764
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,764
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Efectuati intr-o cabina ventilata sau intr-o carcasa aspirata.
Recomandat:
Separati activitatea de alte operatii.

Scenariul de expunere contribuabil 16

Imersie sau turnare. In interiorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Imersie sau turnare. In interiorul
Cu aspirare locala; Eficienţa 80%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.

Scenariul de expunere contribuabil 17

Imersie sau turnare. In exteriorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
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Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Imersie sau turnare. In exteriorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 13,71 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.

Scenariul de expunere contribuabil 18

Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 80%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.
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Scenariul de expunere contribuabil 19

Aplicare cu mana - Vopsele pentru dactilopictură, creta, adezivi. In interiorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC19: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament
personal de protecţie
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Aplicare cu mana - Vopsele pentru dactilopictură, creta, adezivi. In interiorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150,00 ppm (Aerisire, Eficienţa 70%)
Dermal: 141,43 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati aerisire generala extinsa cu mijloace mecanice, Eficienţa 70%.

Scenariul de expunere contribuabil 20

Aplicare cu mana - Vopsele pentru dactilopictură, creta, adezivi. In exteriorul (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC11: Pulverizare neindustrială
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Aplicare cu mana - Vopsele pentru dactilopictură, creta, adezivi. In exteriorul
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm (Aparat de protectie a respiratie (RPE), Eficienţa 90%)
Dermal: 141,43 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Purtati protectie respiratorie conform EN140 ci filtru tip A sau mai bun.

imprimat de Eni Deutschland

cu Qualisysis SUMDAT

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si Regulamentul (CE) Nr. 2015/830

Prelucrat: 11.2.2016
Versiune:
11
Limba:
ro-RO
Imprimat 17.2.2016

Alkylat
Numarul materialului A057

Pagina:

79 de 118

Scenariul de expunere contribuabil 21

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Sisteme inchise: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,10 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,000
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Inchideti containerele cu capac imediat dupa intrebuintare.

Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 10: Utilizare ca si carburant
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Cuprinde utilizarea ca benzina (combustibil pentru partea motorului care amesteca
benzina cu aer) inclusiv activitati referitor la transfer, utilizare, intretinere echipamente si
tratare deseuri.
1
Utilizare ca si carburant (mediu)
Pagina 80
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 81
contribuie la scenariul de expunere 10: Utilizare ca si carburant
(muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 82
4
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 83
5
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 83
6
Descarcare inchisa in masa (muncitor)
Pagina 84
7
Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 84
8
Reumplere cu combustibil (muncitor)
Pagina 85
9
Realimentarea avioanelor (muncitor)
Pagina 85
10
Utilizare ca si carburant (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 86
11
Utilizare ca si carburant (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 86
12
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 87
13
Pastrarea (muncitor)
Pagina 87

Scenariul de expunere contribuabil 1

Utilizare ca si carburant (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC7: Utilizarea industrială a substanţelor în sisteme închise
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 1.400.000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 1
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 1.400.000
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 4.600.000
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 300 d/y
Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,0025
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,00001
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): 99,4.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 76,9 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 4.600.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Emisii de ardere limitate prin controalele recomandate privind emisiile de gaze reziduale.
Emisiile de ardere luate in consideratie in prognozele expunerii regionale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Această substanţă este consumată in timpul utilizarii şi nu se produce nici un deseu de
substantă.

Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 10: Utilizare ca si carburant (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată
la produsele nearse
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Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii.
Efectuati antrenament temeinic cu personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si
sa se relateze problemele cu pielea care apar eventual.
Alte masuri de protejare a pielii ca imbracamintea impermeabila si protectia fetei, pot fi
necesare in timpul activitatilor cu mare raspandire, care probabil ca duc la emanatii
esentiale de aerosoli (de ex. pulverizare spray).

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
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Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Expunerea generala (sisteme inchise)
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa (sisteme inchise)
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
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Scenariul de expunere contribuabil 6

Descarcare inchisa in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Descarcare inchisa in masa
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 90,00 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,344
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,344
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Curatati liniile de transfer inainte de decuplare.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 7

Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Inclusiv transferul din depozit si turnarea/descarcarea din butoaie sau containere
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Utilizati pompe de butoi sau goliti containerele cu grija.
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Reumplere cu combustibil (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Realimentarea avioanelor sau Vehicule
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 9

Realimentarea avioanelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Realimentarea avioanelor
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 150 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,573
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,573
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
Recomandat:
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Utilizare ca si carburant (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată
la produsele nearse
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Expunerea generala / utilizare ca si carburant
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Nu sunt identificate alte masuri specifice.

Scenariul de expunere contribuabil 11

Utilizare ca si carburant (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată
la produsele nearse
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore zilnic
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Utilizare ca aditiv pentru carburant
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Nu sunt identificate alte masuri specifice.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Vehicule/boiler intretinere
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 13,71 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 13

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
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Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea inclusiv d.ex., Luarea de probe, proba prin scufundare
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Inchideti containerele cu capac imediat dupa intrebuintare.

Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 11: Utilizare ca si carburant
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU22: Utilizări profesionale

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Cuprinde utilizarea ca benzina (combustibil pentru partea motorului care amesteca
benzina cu aer) inclusiv activitati referitor la transfer, utilizare, intretinere echipamente si
tratare deseuri.
1
Utilizare ca si carburant (mediu)
Pagina 89
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 90
contribuie la scenariul de expunere 11: Utilizare ca si carburant
(muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 91
4
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 92
5
Pregatirea materialului pentru utilizare
Pagina 92
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
6
Descarcare inchisa in masa (muncitor)
Pagina 93
7
Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Pagina 93
8
Descarcare inchisa in masa (muncitor)
Pagina 94
9
Utilizare ca si carburant (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 94
10
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 95
11
Curatirea rezervoarelor si cisternelor, intretinerea si inspectia (muncitor)
Pagina 95
12
Pastrarea (muncitor)
Pagina 96

Scenariul de expunere contribuabil 1

Utilizare ca si carburant (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC9a: Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise
ERC9b: Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 1190000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,0005
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 590
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 1.600
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 365 d/y
Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,01
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,00001
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,00001
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): nu este disponibil.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 3,4 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 15.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Emisii de ardere limitate prin controalele recomandate privind emisiile de gaze reziduale.
Emisiile de ardere luate in consideratie in prognozele expunerii regionale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Această substanţă este consumată in timpul utilizarii şi nu se produce nici un deseu de
substantă.

Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 11: Utilizare ca si carburant (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată
la produsele nearse
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Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii.
Efectuati antrenament temeinic cu personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si
sa se relateze problemele cu pielea care apar eventual.
Alte masuri de protejare a pielii ca imbracamintea impermeabila si protectia fetei, pot fi
necesare in timpul activitatilor cu mare raspandire, care probabil ca duc la emanatii
esentiale de aerosoli (de ex. pulverizare spray).

Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
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Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Expunerea generala (sisteme inchise)
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Pregatirea materialului pentru utilizare
Activitati mixte (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pregatirea materialului pentru utilizare
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
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Scenariul de expunere contribuabil 6

Descarcare inchisa in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Descarcare inchisa in masa
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Utilizare în proces închis
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 7

Transfer butoaie/cantitati (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Descarcare inchisa in masa
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Evitati imprastierea la retragerea pompei.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Descarcare inchisa in masa (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Inclusiv transferul din depozit si turnarea/descarcarea din butoaie sau containere
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 6,86 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Utilizati cuplaje de separare uscate pentru transferul materialului.

Scenariul de expunere contribuabil 9

Utilizare ca si carburant (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată
la produsele nearse
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Utilizare ca si carburant
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Nu sunt identificate alte masuri specifice.

Scenariul de expunere contribuabil 10

Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Intretinerea echipamentelor d.ex. Vehicule, boiler
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100,00 ppm (LEV, Eficienţa 80%)
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii..
Cu aspirare locala, Eficienţa 80%

Scenariul de expunere contribuabil 11

Curatirea rezervoarelor si cisternelor, intretinerea si inspectia (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Curatirea rezervoarelor si containerelor
Masuri de ventilare si aerisire PTW
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Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100,00 ppm (Drain, Eficienţa 80%)
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul, Eficienţa 80%
Recomandat:
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat.
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.

Scenariul de expunere contribuabil 12

Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Pentru utilizare în exterior: Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Inchideti containerele cu capac imediat dupa intrebuintare.
Recomandat:
Evitaţi prelevarea de probe prin scufundare.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 12: Utilizare ca si carburant
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:
Categorii de produs:

SU21: Utilizări de consum
PC13: Combustibili

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:
Scenarii contribuabile:

Cuprinde utilizarea consumatorilor de Substanta in substantele inflamabile lichide.
1
Utilizare ca si carburant (mediu)
Pagina 98
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 99
contribuie la scenariul de expunere 12: Utilizare ca si carburant
(Consumator)
3
Combustibili lichizi Pagina 99
Realimentarea vehiculelor cu combustibil (Consumator)
4
Combustibili lichizi Pagina 100
Lichid, realimentarerea scuterelor cu combustibil (Consumator)
5
Combustibili lichizi Pagina 100
Utilizarea in echipamentul de gradina. (Consumator)
6
Combustibili lichizi Pagina 101
Realimentarea cu combustibil a echipamentelor de gradina
(Consumator)

Scenariul de expunere contribuabil 1

Utilizare ca si carburant (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC9a: Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise
ERC9b: Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC9.12c.v1
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 13.900.000
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 0,0005
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 7.000
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 19.000
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 365 d/y
Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,01
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,00001
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,00001
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 180.000.
Tonajul maximal admis al locului: 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Emisii de ardere limitate prin controalele recomandate privind emisiile de gaze reziduale.
Emisiile de ardere luate in consideratie in prognozele expunerii regionale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Această substanţă este consumată in timpul utilizarii şi nu se produce nici un deseu de
substantă.

Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 12: Utilizare ca si carburant (Consumator)
Lista descriptorilor de utilizare
(Sub-)categorii produs:
PC13: Combustibili
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor > 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cata vreme nu exista alte indicatii, frecvenţa utilizării: 0,143/pe zi.
Cuprinde expunere de <= 2 h pe rezultat.
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati la temperatura ambientala (cat nu se precizeaza altfel).
Cuprinde utilizarea la ventilatie caracteristica menajului casnic marimea spatiului/camerei
din 20 m3.
Utilizare în condiţii de aerisire tipică.
Alte informaţii:
Instrumentul ECETOC TRA este utilizat pentru evaluarea expunerii consumatorului, în
conformitate cu conţinutul raportului ECETOC 107 şi capitolul R15 a R&CSA TGD.
Eventualele abateri ale factorilor determinanţi ai expunerilor stabilite în aceste surse sunt
menţionate separat.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Cata vreme nu exista alte indicatii: Pe caz de utilizare se iau in consideratie cantitati
utilizate pana la 37500 g.
Cuprinde o suprafata de contact cu pielea pana la 420 cm2.

Scenariul de expunere contribuabil 3

Combustibili lichizi - Realimentarea vehiculelor cu combustibil (Consumator)
Lista descriptorilor de utilizare
(Sub-)categorii produs:
PC13: Combustibili
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Condiţii de funcţionare
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde utilizarea pana 52 d/y.
Cuprinde o frecventa pana la 1 evenimente zilnice.
Cuprinde expunere de 0,05 h (= 3 minute ) pe rezultat.
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cuprinde utilizari exterioare. Cuprinde o utilizare la marimea camerei de 100 m3.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pe caz de utilizare se iau in consideratie cantitati utilizate pana la 37.500 g.
Cuprinde o suprafata de contact cu pielea pana la 210,00 cm2.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri pentru informarea si indicatii comportamentale pentru consumator:

Nu au fost stabilite masuri specifice de management al riscului dincolo de conditiile
intreprinderii.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Combustibili lichizi - Lichid, realimentarerea scuterelor cu combustibil (Consumator)
Lista descriptorilor de utilizare
(Sub-)categorii produs:
PC13: Combustibili
Condiţii de funcţionare
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde utilizarea pana 52 d/y.
Cuprinde o frecventa pana la 1 evenimente zilnice.
Cuprinde expunere de 0,03 h (= 2 minute ) pe rezultat.
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cuprinde utilizari exterioare. Cuprinde o utilizare la marimea camerei de 100 m3.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pe caz de utilizare se iau in consideratie cantitati utilizate pana la 3.750 g.
Cuprinde o suprafata de contact cu pielea pana la 210,00 cm2.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri pentru informarea si indicatii comportamentale pentru consumator:

Nu au fost stabilite masuri specifice de management al riscului dincolo de conditiile
intreprinderii.

Scenariul de expunere contribuabil 5

Combustibili lichizi - Utilizarea in echipamentul de gradina. (Consumator)
Lista descriptorilor de utilizare
(Sub-)categorii produs:
PC13: Combustibili
Condiţii de funcţionare
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
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Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde utilizarea pana 26 d/y.
Cuprinde o frecventa pana la 1 evenimente zilnice.
Cuprinde expunere de 2,00 h (= 120 minute ) pe rezultat.
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cuprinde utilizari exterioare. Cuprinde o utilizare la marimea camerei de 100 m3.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pe caz de utilizare se iau in consideratie cantitati utilizate pana la 750 g.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri pentru informarea si indicatii comportamentale pentru consumator:

Nu au fost stabilite masuri specifice de management al riscului dincolo de conditiile
intreprinderii.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Combustibili lichizi Realimentarea cu combustibil a echipamentelor de gradina (Consumator)
Lista descriptorilor de utilizare
(Sub-)categorii produs:
PC13: Combustibili
Condiţii de funcţionare
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde utilizarea pana 26 d/y.
Cuprinde o frecventa pana la 1 evenimente zilnice.
Cuprinde expunere de 0,03 h (= 2 minute ) pe rezultat.
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cuprinde utilizarea in garaj separat (34m3) in conditii de ventilatie tipica.
Cuprinde o utilizare la marimea camerei de 34 m3.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pe caz de utilizare se iau in consideratie cantitati utilizate pana la 750 g.
Cuprinde o suprafata de contact cu pielea pana la 420,00 cm2.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri pentru informarea si indicatii comportamentale pentru consumator:

Nu au fost stabilite masuri specifice de management al riscului dincolo de conditiile
intreprinderii.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerile prevăzute nu depăşesc valorile de referinţă admise, dacă sunt
respectate şi aplicate măsurile menţionate în paragraful 2 a măsurilor de gestionare a
riscului/regulamentul de ordine interioară.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Primiti alte detalii privind scalarea si
tehnologiile de control in SpERC-Factsheet
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariul expunerii 13: Producerea si prelucrarea gumei
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de utilizare:

SU3: Utilizări industriale
SU10: Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare (exclusiv aliaje)
SU11: Fabricarea articolelor din cauciuc

Aplicarea, utilizarea
Activităţi şi proceduri:

Scenarii contribuabile:

Producerea de anvelope si articole generale de guma inclusiv prelucrarea de guma
neprelucrata, manipularea si amestecarea de aditivi de guma, vulcanizarea, racirea si
prelucrarea finala.
1
Producerea si prelucrarea gumei (mediu)
Pagina 103
2
Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care
Pagina 105
contribuie la scenariul de expunere 13: Producerea si prelucrarea
gumei (muncitor)
3
Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Pagina 106
4
Expunerea generala (sisteme inchise) cu luare de probe (muncitor)
Pagina 106
5
Transferuri de materiale (muncitor)
Pagina 107
6
Leganare in bloc (muncitor)
Pagina 107
7
Cantarirea unor cantitati mici (muncitor)
Pagina 108
8
Premixarea substantei aditive (muncitor)
Pagina 108
9
Premixarea substantei aditive (muncitor)
Pagina 109
10
Transferuri de materiale (muncitor)
Pagina 109
11
Calandrare (inclusiv Banburys) (muncitor)
Pagina 110
12
Calandrare (inclusiv Banburys) (muncitor)
Pagina 110
13
Prelucrarea formelor de guma neintarite (muncitor)
Pagina 111
14
Constructia anvelopelor (muncitor)
Pagina 111
15
Vulcanizare (muncitor)
Pagina 112
16
Vulcanizare (muncitor)
Pagina 112
17
Vulcanizare (muncitor)
Pagina 113
18
Vulcanizare (muncitor)
Pagina 113
19
Racirea produselor solidificate (muncitor)
Pagina 114
20
Prin aplicare manuala d.ex. Aplicarea cu ruloul si vopsirea cu pensula
Pagina 114
(muncitor)
21
Productia de articole prin imersie si turnare (muncitor)
Pagina 115
22
Operatii de finisare (muncitor)
Pagina 115
23
Activitati de laborator (muncitor)
Pagina 116
24
Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Pagina 116
25
Pastrarea (muncitor)
Pagina 117

Scenariul de expunere contribuabil 1

Producerea si prelucrarea gumei (mediu)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de degajare în mediu [ERC]:

ERC1: Fabricarea substanţelor
ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni
parte din articole
ERC6d: Utilizarea industrială de regulatori de proces pentru procese de polimerizare în
producerea de răşini, cauciucuri, polimeri
Categoriile de eliberare în mediu specifice [SPERC]:

SpERC4.19.v1
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Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: Substanta este un complex UVCB. Predominant hidrofob.
Cantitati utilizate:
Fractiune a tonajului EU utilizat regional: 0,1
Cantitatea utilizata regional (tone/an): 94
Fractiune a tonajului regional utilizata local: 1
Tonajul anual al amplasamentului (Tone/An): 94
Tonajul zilei maxim admis al locului (kg/zi): 4.700
Durata si frecventa utilizarii:

Emanatie continua: 20 d/y
Factori de mediu care nu sunt influentati de managementul de risc:

Factor local de diluare a apei dulci: 10
Factor loca de diluare a apei marine: 100
Emanare initiala inainte de RMM:
Fractiunea de eliminare in aer din proces: 0,003
Fractiunea de emanatii in apa reziduala din proces: 0,01
Fractiunea de emanatie din proces in sol: 0,0001
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Metoda de blocare a hidrocarburii (HBM) a fost utilizata pentru calcului expunerii mediului
cu modelul Petrorisc.
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Pe baza practicilor obisnuite de abatere in diferitele amplasamente sunt facute aprecieri
prudente asupra proceselor de emanatie.
Evitati iesirea substantei nediluate in apa reziduala locala sau recuperati-o de acolo.
Periclitarea mediului este provocata de om prin expunere directa (mai ales inhalarea).
La golirea instalatiei casnice de limpezire nu este necesara tratarea apei reziduale la fata
locului.
Limitati emisiile in aer la o eficienta tipica de retinere de (%): nu este disponibil.
Tratati apa reziduala la fata locului (inainte de eliminarea in apele de suprafata), pentru o
eficienta necesara de curatare de >= 23,9 (%).
La golirea instalatie casnice de limpezire este necesara o tratare a apei reziduale la fata
locului cu o eficienta de (%)>= 0.
Conditii operationale si masuri de management al riscului:

Nu depuneti namoluri industriale in soluri naturale.
Namolul din limpezire ar trebui ars, pastrat sau prelucrat.
Consideraţii privind eliminarea
Conditii si masuri referitor la instalatiile de limpezire comunala:

Indepartarea estimata a substantei din apa reziduala prin instalatia de lipezire casnica
(%): 95,5.
Efectul total al inlaturarii apei reziduale catre (instalatia de limpezire din tara) la fata
locului sau straina, RMM (%): 95,5.
Tonajul maximal admis al locului: 42.000
Instalatii casnice de limpezire cu rata de apa reziduala probabila (m3/d): 2.000
Conditii si masuri pentru tratarea externa a deseului debarasat:

Tratarea si debarasarea externa a deseurilor in conditiile respectarii reglementarilor
aplicabile locale si/sau nationale.
Conditii si masuri la valorificarea externa a deseurilor:

Recuperarea externa si recuperarea deseurilor in conditiile luarii in consideratie a
reglementarilor locale si/sau nationale aplicabile.
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Scenariul de expunere contribuabil 2

Informaţii generale; Valabil pentru toate scenariile de expunere care contribuie la
scenariul de expunere 13: Producerea si prelucrarea gumei (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
PROC6: Operaţiuni de calandrare
PROC7: Pulverizare industrială
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
PROC14: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
PROC21: Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale
şi/sau articole
Condiţii de funcţionare
Caracteristicile produsului: lichid, presiunea vaporilor 10 kPa la STP
Concentrarea substantei in amestec:

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 % (cata vreme nu exista alte indicatii).
Durata si frecventa utilizarii:

Cuprinde expunere zilnica pana la 8h (cata vreme nu exista alte indicatii).
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Functionarea re petrece la temperatura sporita (> 20 °C peste temperatura ambientala)
Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Pentru estimarea expunerilor la locul de munca a fost utilizat instrumentul ECETOC TRA,
cat nu se afirma altceva.
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Masuri generale (substante iritante pentru piele):
Evitati contactul pielii direct cu produsul. Identificati zone potentiale pentru contact
indirect cu pielea. Purtati manusi (testate conform EN374), in caz ca este probabil
contactul mainii cu substanta. Inlaturati contaminarile/cantitatile imprastiate direct dupa
aparitie. Spalati imediat contaminarile pielii. Efectuati antrenament temeinic cu
personalul, asa incat sa se minimalizeze expunerea si sa se relateze problemele cu
pielea care apar eventual.
Alte masuri de protejare a pielii ca imbracamintea impermeabila si protectia fetei, pot fi
necesare in timpul activitatilor cu mare raspandire, care probabil ca duc la emanatii
esentiale de aerosoli (de ex. pulverizare spray).
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Scenariul de expunere contribuabil 3

Expunerea generala (sisteme inchise) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Proces continuu, fara luare de probe
Utilizare în proces închis
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,01 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,0
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat: Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.

Scenariul de expunere contribuabil 4

Expunerea generala (sisteme inchise) cu luare de probe (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Procedeu in grup/batch/in masa cu luare proba
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 100 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,382
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,382
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Lucrati cu substanta intr-un sistem inchis.
Luarea de probe printr-un cerc inchis sau prin alt sistem pentru evitarea expunerii.
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Scenariul de expunere contribuabil 5

Transferuri de materiale (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea si transfer in masa d.ex. IBCs, big packs
Cu aspirare locala; Eficienţa 97%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 4,50 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,017
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,017
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.

Scenariul de expunere contribuabil 6

Leganare in bloc (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Leganare in bloc (aditivi)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
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Scenariul de expunere contribuabil 7

Cantarirea unor cantitati mici (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

1 - 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Cantarirea unor cantitati mici din aditiv
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 20,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,076
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,076
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Efectuati intr-o cabina ventilata sau intr-o carcasa aspirata.

Scenariul de expunere contribuabil 8

Premixarea substantei aditive (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există
posibilitatea de expunere
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Mixare din aditivi (mica scala a marimilor)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 10,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,038
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,038
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
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Scenariul de expunere contribuabil 9

Premixarea substantei aditive (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

1 - 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Premixarea substantei aditive
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,07 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin

Scenariul de expunere contribuabil 10

Transferuri de materiale (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire)
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

1 - 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Transfer din aditiv in calandrare (inclusiv Banburys)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 20,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,076
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,076
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ca transferul materialului are loc capsulat sau sub instalatie eliminare a aerului
rezidual.
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Scenariul de expunere contribuabil 11

Calandrare (inclusiv Banburys) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore, zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Calandrare (inclusiv Banburys)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin

Scenariul de expunere contribuabil 12

Calandrare (inclusiv Banburys) (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Calandrare (inclusiv Banburys) (Condensare aerosoli)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 2,50 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,010
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,010
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
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Scenariul de expunere contribuabil 13

Prelucrarea formelor de guma neintarite (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC14: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Prelucrarea formelor de guma neintarite
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,34 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.

Scenariul de expunere contribuabil 14

Constructia anvelopelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC7: Pulverizare industrială
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Reciclarea materiala / constructia anvelopelor
Cu aspirare locala; Eficienţa 95%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 2,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.
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Scenariul de expunere contribuabil 15

Vulcanizare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Vulcanizare (automatic), temperatura crescuta
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.

Scenariul de expunere contribuabil 16

Vulcanizare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Vulcanizare (automatic), temperatura crescuta, aerosoli
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 2,50 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,010
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,010
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.
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Scenariul de expunere contribuabil 17

Vulcanizare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Vulcanizare (prin aplicare manuala), temperatura crescuta
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.

Scenariul de expunere contribuabil 18

Vulcanizare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Vulcanizare (prin aplicare manuala), temperatura crescuta, aerosoli
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 2,50 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,010
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,010
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.
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Scenariul de expunere contribuabil 19

Racirea produselor solidificate (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC6: Operaţiuni de calandrare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Racirea produselor solidificate (temperatura crescuta)
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin

Scenariul de expunere contribuabil 20

Prin aplicare manuala d.ex. Aplicarea cu ruloul si vopsirea cu pensula (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Aplicarea cu ruloul si vopsirea cu pensula
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin
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Productia de articole prin imersie si turnare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Productia de articole prin imersie si turnare
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 25,00 ppm
Dermal: 0,69 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,095
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,095
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Expunere prin Recomandat:
Evitati contactul manual cu uneltele de lucru imbibate.
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Operatii de finisare (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC21: Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale
şi/sau articole
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Operatii de finisare (expunerea pielii)
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 0,00 ppm
Dermal: 2,83 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,000
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,000
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Asigurati un standard suficient in ventilatia generala
Aerisirea naturala se obtine prin usi, ferestre, etc. Aerisirea controlata inseamna
introducerea si scoaterea aerului cu ajutorul unui ventilator activ.
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Activitati de laborator (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Activitati de laborator
Cu aspirare locala; Eficienţa 90%
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 5,00 ppm
Dermal: 0,03 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,019
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,019
Masuri de management al riscului
Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii:

Lucrati sub dispozitiv de eliminare a fumului sau a aerului rezidual.
Recomandat:
Asigurati ca masurile de control sunt controlate si ingrijite cu regularitate.
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Curatrea si intretinerea echipamentelor (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 8 ore
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Intretinere
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor, SOP
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 250,00 ppm
Dermal: 0,14 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,955
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,955
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Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Deconectati sistemele inainte de a deschide sau ingriji echipamentul utilajul.
Utilizati procedee de acces pentru containere, inclusiv introducerea de aer comprimat.
Pastrati drenul sigilat pana la debarasare sau la reciclarea ulterioara.
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Pastrarea (muncitor)
Lista descriptorilor de utilizare
Categorii de produse [PROC]:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată
Condiţii de funcţionare
Durata si frecventa utilizarii:

> 4 ore; zilnic
Alte conditii relevante de intrebuintare:

Pastrarea
Nu este necesară ventilarea locală pentru eliminarea gazelor
Previziune privind expunerea
Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa:

Inhalativ: 50,00 ppm
Dermal: 1,37 mg/kg/d
Raport de caracterizare a riscurilor (RCR):

Inhalativ: 0,191
Dermal: 0,000
Combinat pentru toate caile de expunere: 0,191
Masuri de management al riscului
Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursa) pentru impiedicarea emanatiilor:

Recomandat:
Pastrati substanta intr-un sistem inchis.
Evitaţi prelevarea de probe prin scufundare.
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Ghid pentru utilizatorul din aval (DU) în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară activitatea în
limitele prevăzute de ES
Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere
Sănătate: Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate
masurile de management al riscului/conditiile operationale din Alineatul 2.
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de
operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal.
Pentru efectele de iritare a pielii: Informaţiile toxicologice disponibile nu permit derivarea
DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii.. Informaţiile toxicologice disponibile nu susţin
necesitatea stabilirii unui DNEL pentru alte efecte asupra sănătăţii. Măsurile de
gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.
Mediu: Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie
sa fie utilizabile in toate amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a
stabili masurile adecvate de management al riscului. Eficienta necesara de separare a
substantelor pentru apa reziduala poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata
locului/strain (onsite/offsite) ori singur ori in combinatie. Eficienta necesara de separare
pentru aer poate fi atinsa prin utilizarea tehnologiilor la fata locului ori singur ori in
combinatie. Primiti alte detalii privind scalarea si tehnologiile de control in
SpERC-Factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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