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

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

Jet A-1
01-2119485517-27-XXXX
č. 141 - Jet A-1
8008-20-6
232-366-4
649-404-00-4

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

Pohonná hmota

Identifikované použití:

Průmyslové použití:
1
Výroba látky

Strana 13

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

2

Využití látky jako meziproduktu

Strana 22

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

3

Rozdělení

Strana 31

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

4

Receptura a přebalení

Strana 41

SU 3,10; PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,9,14,15; ERC 2; SpERC 2.2.v1

11

Lubrikanty

Strana 53

SU 3; PROC 1,2,3,4,7,8a,8b,9,10,13,17,18; ERC 4,7; SpERC 4.6a.v1

18

Použití jako spojovací a oddělovací prostředek

Strana 100

SU 3; PROC 1,2,3,4,6,7,8b,10,13,14; ERC 4; SpERC 4.10a.v1

22

Použití jako palivo

Strana 120

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

25

Použití jako funkční tekutiny

Strana 140

SU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9; ERC 7; SpERC 7.13a.v1

Komerční použití:
12
Lubrikanty (Nízký únik do životního prostředí/Vysoký únik do životního
prostředí)

Strana 69

SU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,10,11,13,17,18,20; ERC 8a,8d,9a,9b; SpERC 8.6c.v1,9.6b.v1

19

Použití jako spojovací a oddělovací prostředek

Strana 110

SU 22; PROC 1,2,3,4,6,8a,8b,10,11,13,14; ERC 8a,8d; SpERC 8.10b.v1

23

Použití jako palivo

Strana 128

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

26

Použití v Použití v silničním stavitelství a stavebnictví

Strana 149

SU 22; PROC 8a,8b,9,10,11,13; ERC 8d,8f; SpERC 8.15.v1

Použití spotřebitelem:
14
Lubrikanty (Nízký únik do životního prostředí/Vysoký únik do životního
prostředí)

Strana 89

SU 21; PC 1,3,4,6,24,31; ERC 8a,8d,9a,9b; SpERC 8.6e.v1,9.6d.v1

24

Použití jako palivo

Strana 136

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

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

2 z 154

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

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

Odbor poskytující informace:

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

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

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Zařazení dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3; H226
Hořlavá kapalina a páry.
Skin Irrit. 2; H315
Dráždí kůži.
STOT SE 3; H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Asp. Tox. 1; H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 2; H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení
Značení (CLP)

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty:

H226
H304
H315
H336
H411

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102
P210
P273
P280
P301+P310
P331

Hořlavá kapalina a páry.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždí kůži.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

2.3 Další nebezpečnost
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
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ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1 Látky
Chemická charakteristika:

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

Palivo do leteckých turbín.
Komplexní směs uhlovodíků, převážně tvořená zbytky z destilace ropy s frakcemi z
krakovacích procesů a vakuové destilace. Uhlovodíky rozsah: C9 do C16. Obsahuje přísady.
8008-20-6
232-366-4
649-404-00-4

UVCB látka - Informace o složkách:

Obsažená látka

Označení

REACH 01-2119485517-27-xxxx Kerosin
ES-číslo 232-366-4
(ropa)
CAS 8008-20-6

Obsah

Značení

100 %

Flam. Liq. 3; H226. Skin Irrit. 2; H315.
STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304.
Aquatic Chronic 2; H411.

Úplný text prohlášení H- a EUH-: viz kapitola 16.

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

Vdechování:

Po styku s pokožkou:

Při styku s očima:

Po polknutí:

První pokyn: Dbát vlastní ochrany
Inhalace větších množství způsobí: Porucha koordinace, opojení, bolest hlavy, nutkání ke
zvracení.
Při delší expozici: závrať, bezvědomí a zástava dechu možný.
Postižené odveďte na čerstvý vzduch, uvolněte jim těsný oděv uvolnit a uložte na klidném
místě. Při dýchacích potížích ihned přivolat lékaře. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a
transportovat ve stabilizované poloze.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
Při styku s pokožkou okamžitě opláchnout proudem vody a mýdlem.
Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.
Při otevřených víčkách vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Potom se poradit s očním
lékařem.
Nevyvolávat zvracení. Nebezpečí vdechnutí! Okamžitě přivolejte lékaře.
Při zvracení dát hlavu alespoň do polohy na bok. Udržovat volný průchod dýchácích cest.
Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechování:
Dlouho trvající inhalace koncentovaných par vedek k bolestem hlavy, závratím a poruchám
CNS.
Při delší expozici: otupělost, bezvědomí a zástava dechu možný.
Po polknutí:
Žaludeční-střevní-poruchy. Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do
plic, což může vést k chemické pneumonii nebo k zadušení.
Po kontaktu s pokožkou: Odmašťuje pokožku.

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

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

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

Silný vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Hořlavá kapalina a páry.
Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní. Pozor na zpětný zápal.
V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxidy síry, oxid uhelnatý a oxid
uhličitý, saze.

5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru:

Dodatečná upozornění:

Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv.
Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem. V případě požáru nebo výbuchu
nevdechujte dýmy.
Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně. Kontaminovaná hasící voda musí být v
souladu s úředními předpisy odstraněna.

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

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit vniknutí do půdy, vody a kanalizace.
Při uvolnění informovat úřady.
Při úniku ve větších množstvích: Nebezpečí pro pitnou vodu

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Dodatečná upozornění:

Zamezte plošné expanzi (např. zahrazením nebo zablokováním). Odstraňte z povchu vody
(např. odčerpáním, odsátím).
Odklízet nehořlavým, kapaliny sajícím materiálem (např. písek/
zemina/křemelina/Vermiculit) a podle předpisu likvidovat.
Nevymývat vodou nebo vodou zředěnou čisticími prostředky.
Používat pouze přístroje chráněné proti výbuchu.
Zvláštní nebezpečí uklouznutí na rozsypaném/vylitém produktu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Pro doplnění viz oddíly 8 a 13.

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

5 z 154

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny k bezpečnému zacházení:

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Dbát na dobré větrání a
vyvětrání skladu a pracoviště.
Je potřebné použít antistatický pracovní oděv.
Používejte jen antistaticky vybavené (nejiskřící) nářadí.
Zabránit rozprášení oleje. Nevdechujte páry.
Zamezte styku s pokožkou, očima a oděvem. Kontaminovaný oděv svlékněte a před
opětovným použitím vyperte.
Nepoužívejte k čístícím účelům.
Pokyny k ochraně před požárem a explozí:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření
proti výbojům statické elektřiny. Používat při uzemnění. Koncentrované páry jsou těžší
než vzduch. Se vzduchem tvoři možné výbušné směsi. Pozor na zpětný zápal.

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

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
Musí se zabránit vniknutí do podlahy.
Dodržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných a tepelných zdrojů.
Vhodný materiál: HD polyetylen, ocel, Povolené rezervní kanystry
Pokyny pro společné skladování:

Jiná upozornění:
Třída skladování:

Neskladovat společně s oxidační činidla.
Neskladovat společně s látkami podporujícími hoření, se samovznětlivými látkami a se
snadno vznětlivými pevnými látkami.
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
3 = Zápalné kapalné látky

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

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
Veškeré expozičně-relevantní informace (lidské zdraví a životní prostředí) jsou shrnuty v přílohách tohoto bezpečnostního listu.

8.1 Kontrolní parametry
Dodatečná upozornění:

Neobsahuje látky s toleranční mezí pracovního místa.

DNEL/DMEL:

DNEL Dlouhodobý, spotřebitel, orální: 19 mg/kg/24h (NOAEL 750 mg/kg/21w)

8.2 Omezování expozice
Dbát na dobré větrání na pracovišti a/nebo na odsávání pracovního místa.

Osobní ochranné prostředky
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích orgánů:

Při výskytu aerosolů a par:
Použijte filtr Typ A (= proti výparům organických sloučenin) dle EN 14387.
Při nejasných podmínkách a koncentracích kyslíků nižších než 17 % použijte autonomní
dýchací přístroj.
vytištěný z Eni Deutschland
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Ochranné rukavice dle EN 374, Olejotěsné plastové rukavice.
Materiál rukavic: Nitrilkaučuku.
rezistenčni doba: >480 min.
Dbejte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a rezistenční
doby rukavic.
Těsně přiléhající ochranné brýle dle EN 166.
Při zvýšeném ohrožení dodatečně Ochranný obličejový štít
Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochranná a hygienická opatření:

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Kontaminovaný oděv před opětovným
použitím vyperte.
Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce.
Po práci kůži důkladně čistit a ošetřit.
Hadry na čištění napuštěné produktem nebrat s sebou do kapes u kalhot.
V pracovní místnosti mějte připravené prostředky na výplach očí.

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

Zápach:
Práh zápachu:
hodnota pH:
Bod tání/bod tuhnutí:
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
Bod vzplanutí/dosah plamenu:
Rychlost odpařování:
Vznětlivost:
Explozní meze:

Tlak páry:
Hustota par:
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:

Teplota samovznícení:
Tepelný rozklad:
Viskozita, kinematický:
Výbušné vlastnosti:
Oxidační vlastnosti:

Forma: kapalný
Barva: žlutavý
charakteristický, po Minerálnímu oleji
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici
-49 do -20 °C
154 - 250 °C (EN ISO 3405)
> 38 °C (IP 303/ASTM D 3828)
žádné údaje k dispozici
Hořlavá kapalina a páry.
DMV (Dolní mez výbušnosti): 0,60 Vol %
HMV (Horní mez výbušnosti): 6,50 Vol %
u 38 °C: 10 - 210 hPA (EN 13016-1)
žádné údaje k dispozici
u 15 °C: 0,795 gmL (EN ISO 12185)
u 20 °C: nepatrný
(Kerosin (ropa)) 3,3 - 6 log P(o/w)
Očekává se význačný potenciál bioakumulace (log P(o/w)>3).
> 220 °C (ASTM E 669)
žádné údaje k dispozici
u -20 °C: 3,15 mm2/s (ASTM D 445)
žádné údaje k dispozici
žádné údaje k dispozici

9.2 Další informace
další údaje:
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Hořlavá kapalina a páry. Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní.

10.2 Chemická stabilita
Produkt je za normálních skladovacích podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi.
Při silném zahřívání: Nebezpečí požáru/Nebezpečí samovznícení.
Tvoří se vzduchem výbušné směsi, rovněž i v prázdných nevyčištěných nádobách.
Nádoba: Zahřátí vede k růstu tlaku: Nebezpečí prasknutí a exploze.
Reaguje s oxidační činidla.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Chraňte před teplem.

10.5 Neslučitelné materiály
Silný oxidační prostředek.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad:

V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxidy síry, oxid uhelnatý a oxid
uhličitý, saze.
žádné údaje k dispozici

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

LD50 Potkan, orální:
> 5000 mg/kg bw (OECD 420)
LC50 Potkan, inhalativní: > 5,28 mg/L (OECD 403)
LD50 Králík, kožní:
> 2000 mg/kg bw (OECD 402)
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Akutní toxicita (orální): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Akutní toxicita (kožní): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Akutní toxicita (inhalativní): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2; H315 = Dráždí kůži. Specifické symptomy při
pokusu na zvířatech (Králík): dráždivé (OECD 404, API 1985a)
Poškození/dráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna. Specifické symptomy při pokusu na zvířatech (Králík): Žádná dráždivost (OECD
405, API 1985a)
Senzibilizace dýchacích cest: Nedostatek údajů. podle REACH nepotřebný
Senzibilizace pokožky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna. Specifické symptomy při pokusu na zvířatech (Morče): Nejsou známé žádné
senzibilizační účinky. (EPA OTS 798.4100, API 1985a)
Mutagenita v zárodečných buňkách/Genová toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou
kritéria pro klasifikaci splněna. Mutagenita: In-vitro/In-vitro: negativní (OECD 471, 475, 476)
Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Použití, kožní (Myš): negativní
LOAEL: 200 mg/kg bw/d (OECD 451, API 1989a)
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.
NOAEL orální: > 3000 mg/m3 bw/d
NOAEL kožní: > 494 mg/m3 bw/d
NOAEL inhalativní: > 10000 mg/m3
Účinky na a přes mateřské mléko: Nedostatek údajů.
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): STOT SE 3; H336 = Může
způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice): Na základě dostupných údajů
nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
NOAEL Potkan, orální: 750 mg/kg bw/d (Mattie et al.)
NOAEL Potkan, kožní: >= 400 mg/kg bw/d(OECD 410)
NOAEC Potkan, inhalativní: >= 1000 mg/m3 (OECD 413)
Nebezpečnost při vdechnutí: Asp. Tox. 1; H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest
může způsobit smrt. Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do plic,
což může vést k chemické pneumonii nebo k zadušení.

Symptomy
Vdechování:
Dlouho trvající inhalace koncentovaných par vedek k bolestem hlavy, závratím a poruchám
CNS.
Při delší expozici: otupělost, bezvědomí a zástava dechu možný.
Po polknutí:
Žaludeční-střevní-poruchy. Při polknutí s následným dávením může dojít k vdechnutí do
plic, což může vést k chemické pneumonii nebo k zadušení.
Po kontaktu s pokožkou: Odmašťuje pokožku.
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ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Vodní toxicita:

Jiná upozornění:

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Algenová toxicita:
EL50 Raphidocelis subcapitata: 1,0 - 3,0 mg/L/72h (OECD 201, Shell, 1994)
Toxicita hrotnatek:
EL50 krátkodobý, Daphnia magna (velká vodní blecha): 1,0 - 2,0 mg/L (OECD 202,
Exxon, 1995d)
NOEL Dlouhodobý, Daphnia magna (velká vodní blecha): 0,48 mg/L/21d (OECD 211,
ExxonMobil, 2010)
Toxicita ryb:
LL50 krátkodobý, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový): 2 - 5 mg/L/96h (OECD 203,
Shell 1994)
NOEL Dlouhodobý, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový): 0,098 mg/L, model výpočtu:
PETROTOX (Redman et al., 2010b)
Bakteriální toxicita:
LL50 Tetrahymena pyriformis (sladkovodní vzorky): 677,9 mg/L/72h, model výpočtu:
PETROTOX (Redman et al., 2010b)
Látka plave po ploše vodní hladiny.
Je adsorbován hlínou a není mobilní.

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Jiná upozornění:

Biologická odbouratelnost:
58,6 %/28d (OECD 301F, Mobil (1999))
Produkt je biologicky snadno odbouratelný. / Potenciálně biologicky odbouratelný.
Hydrolýza není očekávatelná. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985))
Rozdělení do životního prostředí po model výpočtu (PETRORISK, Level III):
Vzduch: 91,57 %
Zemina: 4,82 %
Sediment: 2,07 %
Voda: 1,54 %
Sediment, suspendovaný: <0,1 %
Aerosol: <0,1 %
(Pramen: Redman et al., 2010b)

Chování v čističkách odpadních vod:

Bakteriální toxicita:
LL50 Tetrahymena pyriformis: 677,9 mg/L/3h
Model výpočtu: PETROTOX (Redman, A. et al. 2010b)

12.3 Bioakumulační potenciál
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:

(Kerosin (ropa)) 3,3 - 6 log P(o/w)
Očekává se význačný potenciál bioakumulace (log P(o/w)>3).

12.4 Mobilita v půdě
žádné údaje k dispozici
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tato látka nesplňuje PBT-/vPvB kriteria REACH nařízení,dodatku XIII.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Obecné pokyny:

Nesmí se dostat do podzemní vody, do vodních toků a do kanalizace.
Při úniku ve větších množstvích: Nebezpečí pro pitnou vodu

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Produkt
Klíč třídy odpadu:

Doporučení:

13 07 03* = Jiná paliva (včetně směsí)
* = povinný důkazem
Odevzdat schválené likvidační firmě.
Možné alternativy: Spalování podle platných místních, krajských a národních předpisů.

další údaje
Přeprava cisternou. Opatrně a úplně vyprázdnit.
Pozor na prázdné nádoby. Při vznícení možnost výbuchu.
Vyvarovat se zásahu do životního prostředí.

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

UN 1863

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

UN 1863, PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
UN 1863, FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE

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

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

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

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Znečišťující moře:

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

ADR/RID: Poplachové číslo 30, Číslo OSN UN 1863
3
363 644
5L
E1
P001 IBC03 LP01 R001
MP19
T2
TP1
LGBF
D/E

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

F-E, S-E
223, 363
5L
E1
P001, LP01
IBC03
T2
TP1
Category A.
Boiling range: -14°C upwards. Immiscible with water.

Letecká přeprava (IATA)
Flamm. liquid
E1
Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
A3
3L

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

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
žádné údaje k dispozici
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ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
Národní předpisy - ES- členský stát
Označení obalu při obsahu <= 125mL

Signální slovo:
Standardní věty:

Nebezpečí
H304

H336
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102
P301+P310
P331

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Hodnocení neporušenosti látek bude provedeno na látkach.

ODDÍL 16: Další informace
Další informace
Doslovné znění H- věty je pod odstavcem 2 a 3:

Literatura:

H226 = Hořlavá kapalina a páry.
H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 = Dráždí kůži.
H336 = Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 = Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
- REACH Registration Dossier, CSR Kerosines 07/2010
- Dossier Kerosines/Jet Fuels
- Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive)
- Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data
and Rationale)
ICSC 0663

Obecné přepracování (Nařízení (EU) č. 2015/830)
7.12.2007
Datový list zobrazené oblasti
Kontaktní osoba:
viz. oddil 1: Odbor poskytující informace
důvod posledních změn:
Založeno:

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

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

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti:
Výroba látky nebo využití látky jako meziproduktu nebo procesní chemikálie nebo
extrakční prostředky. Zahrnuje opětovné použití/obnovu, transport, uložení, údržbu a
nakládku (včetně mořských/vnitrozemských lodí, pouličních/kolejových vozidel a
hromadných kontejnerů)
1
Výroba látky (životní prostředí)
Strana 13
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 14
expozice 1: Výroba látky (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 15
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 16
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 16
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 17
7
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 17
8
Procesní zkouška (zaměstnanec)
Strana 18
9
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 18
10
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 19
11
Skladování (zaměstnanec)
Strana 20

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC1.1.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 5.400.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,11
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 6.000.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 2.000.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 300 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu (počáteční uvolňování před RMM) 0,01
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,0003
Podíl uvolnění do půdy z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,0001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno sladkovodní sediment.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Úprava odpadních vod na místě nutná.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 90.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >=
97,7 %.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)56,1.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 97,7
Maximální povolená tonáž místa: 2.300.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 10 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

Během výroby nevzniká žádný látkový odpad.

Podporující expoziční scénář 2

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

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

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Ochranné rukavice dle EN 374.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, žádný expozice
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
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Podporující expoziční scénář 4

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

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

Uzavřené systémy, s lokálním odsáváním
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené vybavení, s lokálním odsáváním
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Dávkový postup
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
Uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Vedení očistit před koncovou sponou.

Podporující expoziční scénář 7

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uvnitř/vně
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 5 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,1250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Vedení očistit před koncovou sponou. Zabránit stříkání.

Podporující expoziční scénář 8

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: < 15 min (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 9

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

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
Použijte odvod kouře.
PPE
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.

Podporující expoziční scénář 10

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 10 ppm, SOP, Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
Rozsypané množství okamžitě odstranit.

Podporující expoziční scénář 11

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Produkt teplota
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
denně: 8 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

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

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti: Použití látky jako meziprodukt (ne v souvislosti s
přísně kontrolovanými podmínkami) v uzavřených nebo zapouzdřených systémech.
Zahrnuje náhodnou expozici při recyklaci/zužitkování, transferu materiálu, uskladnění a
odběru vzorků a s tím spojených laboratorních, ošetřujících a nakládacích pracích (včetně
mořských/vnitrozemských lodí, pouličních/kolejových vozidel a hromadných kontejnerů).
1
Využití látky jako meziproduktu (životní prostředí)
Strana 22
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 23
expozice 2: Využití látky jako meziproduktu (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 24
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 24
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 25
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 26
7
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 26
8
S odběrem vzorků (zaměstnanec)
Strana 27
9
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 27
10
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 28
11
Skladování (zaměstnanec)
Strana 29

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC6.1a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 180 000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,083
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 15 000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 50 000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 300 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,001
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,0003
Podíl uvolnění do půdy z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno sladkovodní sediment.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Úprava odpadních vod na místě nutná.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 80.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >=
81,4 %.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 180 000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje denní expozice až do 8 h (pokud není uvedeno jinak).
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Jiné relevantní podmínky použití:

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

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží
Ochranné rukavice dle EN 374.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, žádný expozice
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Uzavřené systémy, s lokálním odsáváním
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené vybavení, s lokálním odsáváním
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Dávkový postup
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
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Podporující expoziční scénář 6

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
Uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Vedení očistit před koncovou sponou.

Podporující expoziční scénář 7

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uvnitř/vně
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 5 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,1250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Vedení očistit před koncovou sponou. Zabránit stříkání.

Podporující expoziční scénář 8

S odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: < 15 min (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 9

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

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
Použijte odvod kouře.
PPE
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.

Podporující expoziční scénář 10

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř/vně
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 10 ppm, SOP, Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
Rozsypané množství okamžitě odstranit.

Podporující expoziční scénář 11

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Produkt teplota
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
denně: 8 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 3: Rozdělení
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti:
Nakládka (včetně námořních/vnitrozemských lodí, kolejových/uličních vozidel a IBC
nakládky) a přebalení (včetně sudů a malých balení) látky včetně jejích
vzorků,uložení,vyložení,rozdělení a příslušných laboratorních prací.
1
Rozdělení (životní prostředí)
Strana 31
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 33
expozice 3: Rozdělení (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 33
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 34
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 35
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 35
7
S odběrem vzorků (zaměstnanec)
Strana 36
8
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 36
9
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 37
10
Plnění sudů a balíčků (zaměstnanec)
Strana 37
11
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 38
12
Skladování (zaměstnanec)
Strana 39

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC1.1b.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 5.400.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,002
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 11.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 36.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 300 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,001
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 1E-05
Podíl uvolnění do půdy z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,00001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 90.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 0 %.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 2.600.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Ochranné rukavice dle EN 374.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, žádný expozice
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Uzavřené systémy, bez lokálního odsávání
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
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Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené vybavení, bez lokálního odsávání
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Dávkový postup
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
Uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Vedení očistit před koncovou sponou.

Podporující expoziční scénář 7

S odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: < 15 min (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 8

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

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
Použijte odvod kouře.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uvnitř
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.
Zajistit, aby byl větrací systém pravidelně ošetřován a zkoušen.

Podporující expoziční scénář 9

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 5 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Vedení očistit před koncovou sponou. Zabránit stříkání.

Podporující expoziční scénář 10

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

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

Produkt teplota
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
S lokálním odsáváním
nepřetržitý denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Jímky/plechovky plnit na speciálních plnicích stanicích s lokálním odtahem vzduchu.

Podporující expoziční scénář 11

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 10 ppm, SOP, Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
Rozsypané množství okamžitě odstranit.

Podporující expoziční scénář 12

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Produkt teplota
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
denně: 8 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 4: Receptura a přebalení
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

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

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti:
Příprava balení a přebalení látek a jejich sloučenin v hromadných nebo kontinuálních
procesech včetně uložení, transportu, mísení, balení do malých a velkých modulů, odběr
vzorků, ošetoení a poíslušných laboratorních aktivita
1
Receptura a přebalení (životní prostředí)
Strana 41
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 43
expozice 4: Receptura a přebalení (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 43
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 44
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 45
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 45
7
S odběrem vzorků (zaměstnanec)
Strana 46
8
Laboratorní činnosti (zaměstnanec)
Strana 46
9
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 47
10
Mísící činnosti (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 47
11
Plnění od a litím z jímek, Manuálně (zaměstnanec)
Strana 48
12
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 49
13
Tabletování, komprese, extruze nebo peletizace (zaměstnanec)
Strana 49
14
Plnění sudů a balíčků (zaměstnanec)
Strana 50
15
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 50
16
Skladování (zaměstnanec)
Strana 51

Podporující expoziční scénář 1

Receptura a přebalení (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC2.2.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 5.200.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0058
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 30.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 100.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 300 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Počáteční uvolňování před RMM:
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,01
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,0002
Podíl uvolnění do půdy z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,0001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno sladkovodní sediment.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 0.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= %
86,0.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 260.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

43 z 154

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 4:
Receptura a přebalení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků
a předmětů (více stadií anebo významný kontakt)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Ochranné rukavice dle EN 374.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, žádný expozice
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Uzavřené systémy, bez lokálního odsávání
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

45 z 154

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené vybavení, bez lokálního odsávání
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Dávkový postup
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
nepřetržitý, denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
Uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Vedení očistit před koncovou sponou.

Podporující expoziční scénář 7

S odběrem vzorků (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
Produkt teplota
denně: < 15 min (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,6250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 8

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

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
Použijte odvod kouře.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Uvnitř
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Ovládat pod odvodem kouře nebo odvodem vzduchu.

Podporující expoziční scénář 9

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Vedení očistit před koncovou sponou.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, S lokálním odsáváním
Inhalativní: 5 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Vedení očistit před koncovou sponou. Zabránit stříkání.

Podporující expoziční scénář 10

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
denně: 8 h (inhalativní)
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 11

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
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Podporující expoziční scénář 12

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

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

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 1,5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 97%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Použít hlavňovou pumpu.

Podporující expoziční scénář 13

Tabletování, komprese, extruze nebo peletizace (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Produkt teplota
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Zajistit, že bude k dispozici určené osobní ochranné vybavení
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
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Podporující expoziční scénář 14

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

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

Produkt teplota
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
S lokálním odsáváním
nepřetržitý denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Jímky/plechovky plnit na speciálních plnicích stanicích s lokálním odtahem vzduchu.

Podporující expoziční scénář 15

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota
Uzavřeno přeprava
Předpokládejte odběr uzavřených i větraných vzorků.
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, Bez lokálního odsávání
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 10 ppm, SOP, Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
Rozsypané množství okamžitě odstranit.

Podporující expoziční scénář 16

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Produkt teplota
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
denně: 8 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 11: Lubrikanty
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti: Zahrnuje použití od Stylizace maziv v uzavřeném a
otevřeném systému včetně transportu, obsluhy strojů/motorů a podobných výrobků,
zpracování odpadního zboží, údržby zařízení a nakládání se starými oleji
1
Lubrikanty (životní prostředí)
Strana 53
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 55
expozice 11: Lubrikanty (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 55
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 56
5
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 56
6
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (pára) (zaměstnanec)
Strana 57
7
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 58
8
Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek
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Bez produktově specifického zařízení (zaměstnanec)
9
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10
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11
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13
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Strana 61
14
Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (pára)
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17
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18
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19
Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
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20
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21
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22
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23
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Podporující expoziční scénář 1

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

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají
součástí předmětů
ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC4.6a.v1
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 550
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 100
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 5.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 20 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,005
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 3E-05
Podíl uvolnění do půdy z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0,001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Zamezit úniku nezředěných látek do místních odpadních vod nebo tuto od tamtud odstranit.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 70.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 0 %.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 490.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční kontakt s látkou.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, bez lokálního odsávání
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, s lokálním odsáváním
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25 ppm
Inhalativní: 2,50 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,063
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,063
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

57 z 154

Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, s lokálním odsáváním
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20 ppm
Inhalativní: 2,00 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,050
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,050
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 6

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

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

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20 ppm
Inhalativní: 2,00 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,050
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,050
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
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Podporující expoziční scénář 7

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

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

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 1,50 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 97%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,050
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,050
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 8

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

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

Bez lokálního odsávání
okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.

Podporující expoziční scénář 9

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

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

Bez lokálního odsávání
okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.

Podporující expoziční scénář 10

Počáteční, tovární plnění zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně: 8 h (inhalativní)
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 11

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně: 8 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 12

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (pára) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 13

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
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Podporující expoziční scénář 14

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (pára) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 15

Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 10 do 15 výměn vzduchu za
hodinu).
Pokud je to možné, použijte kartáče s dlouhou rukojetí nebo válečky.

Podporující expoziční scénář 16

Úprava předmětů máčením a poléváním (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 10 do 15 výměn vzduchu za
hodinu).
Dát produktu čas, odtéct od obrobku.

Podporující expoziční scénář 17

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

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
Rozstřikování, automatizované podávání denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 250 ppm
Inhalativní: 25 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Provádět ve větrané kabině nebo odsávané budově.

Podporující expoziční scénář 18

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

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
Rozstřikování, automatizované podávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 250 ppm
Inhalativní: 25 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Provádět ve větrané kabině nebo odsávané budově.

Podporující expoziční scénář 19

Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu). Vedení očistit před koncovou sponou.

Podporující expoziční scénář 20

Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

S lokálním odsáváním
Zvýšená teplota (při více než 30 °C)
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 1,5 ppm, S lokálním odsáváním, 97 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání. Vedení očistit před koncovou sponou.
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Podporující expoziční scénář 21

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

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 22

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

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 23

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 12:
Lubrikanty (Nízký únik do životního prostředí/Vysoký únik do
životního prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU22: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti: Zahrnuje použití od Stylizace maziv v uzavřeném a
otevřeném systému včetně transportu, obsluhy motorů a podobných výrobků, zpracování
vadného zboží, údržby zařízení a nakládání se starými oleji.
1
Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Strana 70
2
Lubrikanty: Vysoký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Strana 71
3
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 72
expozice 12: Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí
(zaměstnanec)
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 73
5
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 73
6
Provoz vybavení, které obsahuje motorový olej, nebo srovnatelné
Strana 74
(zaměstnanec)
7
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 74
8
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (Pára) (zaměstnanec)
Strana 75
9
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 75
10
Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek
Strana 76
Speciální zařízení (zaměstnanec)
11
Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek
Strana 77
Bez produktově specifického zařízení (zaměstnanec)
12
Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Strana 77
13
Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Strana 78
14
Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (Pára)
Strana 78
(zaměstnanec)
15
Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Strana 79
16
Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (Pára)
Strana 79
(zaměstnanec)
17
Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
Strana 80
18
Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
Strana 81
19
Stroje a zařízení (údržba malých zařízení) (zaměstnanec)
Strana 81
20
Servis motorového maziva (zaměstnanec)
Strana 82
21
Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Strana 82
22
Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Strana 83
23
Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Strana 83
24
Rozstřikování (zaměstnanec)
Strana 84
25
Rozstřikování (Pára) (zaměstnanec)
Strana 85
26
Rozstřikování
Strana 85
alternativně: Všeobecné větrání a ochrana dýchání (zaměstnanec)
27
Rozstřikování
Strana 86
alternativně: (Pára) (zaměstnanec)
28
Úprava předmětů máčením a poléváním (zaměstnanec)
Strana 87
29
Skladování (zaměstnanec)
Strana 87
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Podporující expoziční scénář 1

Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC9.6b.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 270
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 0,14
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 0,37
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,01
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,01
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,01
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): nepoužitelný.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 0 %.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 48
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Lubrikanty: Vysoký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC8.6c.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 270
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 0,14
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 0,37
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,15
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,05
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,05
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): nepoužitelný.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= 0 %.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 47
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 3

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 12:
Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek
PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených
systémech
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční kontakt s látkou.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 4

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, bez lokálního odsávání
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Uzavřené systémy, bez lokálního odsávání
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

Provoz vybavení, které obsahuje motorový olej, nebo srovnatelné (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených
systémech
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: > 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 7

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

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

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
vytištěný z Eni Deutschland
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5,00 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 8

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

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

Uzavřené systémy, s lokálním odsáváním
Okolní teplota
nepřetržitý, denně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 5,00 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 9

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

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,050
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,050
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 10

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

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

Bez lokálního odsávání
okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
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Podporující expoziční scénář 11

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

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

Bez lokálního odsávání
okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Všeobecné větrání, 70 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 10 do 15 výměn vzduchu za
hodinu).
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.

Podporující expoziční scénář 12

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 200 ppm
Inhalativní: 20 ppm, S lokálním odsáváním, 90 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 13

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 200 ppm
Inhalativní: 20 ppm, S lokálním odsáváním, 90 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 14

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (Pára) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
okolní teplota
nepřetržitý, denně
uvnitř
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 200 ppm
Inhalativní: 20 ppm, S lokálním odsáváním, 90 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 15

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
okolní teplota
nepřetržitý, denně
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 200 ppm
Inhalativní: 28 ppm, Doba expozice: 15 min - 1 h, vně
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,700
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,700
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Zařízení pracovního postupu pro více než 1 h zabránit.

Podporující expoziční scénář 16

Provoz a mazání nekrytého vybavení vysokou energií (Pára) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
okolní teplota
nepřetržitý, denně
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 200 ppm
Inhalativní: 28 ppm, Doba expozice: 15 min - 1 h, vně
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,700
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,700
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Zařízení pracovního postupu pro více než 1 h zabránit.

Podporující expoziční scénář 17

Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
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Podporující expoziční scénář 18

Údržba (z velkých zařízení a strojní zařízení) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Zvýšená teplota (při více než 30 °C)
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, 30 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 19

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

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

Bez lokálního odsávání
Zvýšená teplota (při více než 30 °C)
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 20 ppm, SOP 80 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 20

Servis motorového maziva (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 20 ppm, SOP 80 %
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Podporující expoziční scénář 21

Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 8 h (inhalativní)
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 10 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 22

Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 70%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Dbát na dostatečné množství kontrolovaného větrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu).

Podporující expoziční scénář 23

Natírání štětcem a válečkem, manuálně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 70%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Dbát na dostatečné množství kontrolovaného větrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu).

Podporující expoziční scénář 24

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

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500 ppm
Inhalativní: 30 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%, Doba expozice: 1 - 4 h
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Zařízení pracovního postupu pro více než 4 h zabránit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Doporučeno
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 25

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

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Doba expozice: 1 - 4 h, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Zařízení pracovního postupu pro více než 4 h zabránit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Doporučeno
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 26

Rozstřikování
alternativně: Všeobecné větrání a ochrana dýchání (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Doba expozice: 1 - 4 h, Ochrana dýchání (0,1 x) Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zařízení pracovního postupu pro více než 4 h zabránit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Doporučeno
Nosit dýchací ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 27

Rozstřikování
alternativně: (Pára) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
uvnitř/vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Doba expozice: 1 - 4 h, Ochrana dýchání (0,1 x) Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zařízení pracovního postupu pro více než 4 h zabránit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Doporučeno
Nosit dýchací ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 28

Úprava předmětů máčením a poléváním (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 10,00 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dodatečné odvětrání na místech, kde se vyskytují emise.
Dát produktu čas, odtéct od obrobku.

Podporující expoziční scénář 29

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
vně
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 0,01 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

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

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 14:
Lubrikanty (Nízký únik do životního prostředí/Vysoký únik do
životního prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:
Kategorie produktů:

SU21: Spotřebitelská použití
PC1: Lepidla, těsnící prostředky
PC6: Automobilová kosmetika
PC24: Emulze, vazelíny a olejové separátory
PC31: Leštidla a voskové směsi

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti: Zahrnuje použití od Stylizace maziv v uzavřeném a
otevřeném systému včetně transportu, obsluhy motorů a podobných výrobků, zpracování
vadného zboží, údržby zařízení a nakládání se starými oleji.
1
Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Strana 89
2
Lubrikanty: Vysoký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Strana 90
3
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 91
expozice 14: Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (Spotřebitel)
4
Používání lepidel a těsnicích prostředků-lepidla, použití při
Strana 92
volnočasových aktivitách (Spotřebitel)
5
Používání lepidel a těsnicích prostředků-Iepidla ve spreji (Spotřebitel)
Strana 92
6
Používání lepidel a těsnicích prostředků-Těsnící prostředky (Spotřebitel)
Strana 93
7
Osvěžovače vzduchu-Osvěžovače, jednorázové použití (aerosolové
Strana 93
spreje) (Spotřebitel)
8
Osvěžovače vzduchu-Osvěžovače vzduchu, trvale účinkující (pevné a
Strana 93
tekuté) (Spotřebitel)
9
Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky-Mytí oken aut (Spotřebitel)
Strana 94
10
Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky-Lití do radiátorů (Spotřebitel)
Strana 94
11
Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky-Rozmrazovaš zámků
Strana 95
(Spotřebitel)
12
Automobilová kosmetika (Sprej) (Spotřebitel)
Strana 95
13
Automobilová kosmetika (Spotřebitel)
Strana 96
14
Mazadla, maziva a tvarovadla-Tekutiny (Spotřebitel)
Strana 96
15
Mazadla, maziva a tvarovadla-Pasty (Spotřebitel)
Strana 97
16
Mazadla, maziva a tvarovadla-Spreje (Spotřebitel)
Strana 97
17
Leštidla a voskové směsi-Ieštidla, vosky/krémy (podlaha, nábytek,
Strana 97
boty) (Spotřebitel)
18
Leštidla a voskové směsi-Ieštidla, spreje (nábytek, boty) (Spotřebitel)
Strana 98

Podporující expoziční scénář 1

Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC9.6d.v1
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Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 270
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 0,14
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 0,37
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,01
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,01
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,01
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
Maximální povolená tonáž místa: 48
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

Lubrikanty: Vysoký únik do životního prostředí (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC8.6e.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 270
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 0,14
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 0,37
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,15
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,05
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,05
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
Maximální povolená tonáž místa: 47
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 3

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 14:
Lubrikanty: Nízký únik do životního prostředí (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC1: Lepidla, těsnící prostředky
PC6: Automobilová kosmetika
PC24: Emulze, vazelíny a olejové separátory
PC31: Leštidla a voskové směsi
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Použité množství: pokud není uvedeno jinak, Na případ použití je využité množství až do
skryto.2200 g
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do100 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do4/den
Expozice až 8 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 468 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Pokud-není udáno nic jiného, okolní teplota
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Použití při typickém větrání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice spotřebitele je v souladu s obsahem zprávy ECETOC č. 107 a
kapitoly R15 R&CSA TGD použit nástroj ECETOC TRA. Ochylky expozičních
determinantů od těchto zdrojů jsou udány.
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Podporující expoziční scénář 4

Používání lepidel a těsnicích prostředků-lepidla, použití při volnočasových aktivitách
(Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC1: Lepidla, těsnící prostředky
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do30 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do365 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 4 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 35,73 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.9 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 5

Používání lepidel a těsnicích prostředků-Iepidla ve spreji (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC1: Lepidla, těsnící prostředky
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do30 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do6 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 4 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 35,73 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.85,05 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.
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Podporující expoziční scénář 6

Používání lepidel a těsnicích prostředků-Těsnící prostředky (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC1: Lepidla, těsnící prostředky
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do30 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do365 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 1 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 35,73 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.75 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Zamezit použití při koncentraci výrobku od více než 25 %.
Zamezit použití při zavřených oknech.

Podporující expoziční scénář 7

Osvěžovače vzduchu-Osvěžovače, jednorázové použití (aerosolové spreje) (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC3: Osvěžovače vzduchu
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do50 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do365 dny/rok
Zahrnuje použití do4 čas/den
Expozice až 0,25 h na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.0,1 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 8

Osvěžovače vzduchu-Osvěžovače vzduchu, trvale účinkující (pevné a tekuté)
(Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC3: Osvěžovače vzduchu
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Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do10 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do365 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 8 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 35,70 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.0,48 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 9

Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky-Mytí oken aut (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC4: Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do5 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do365 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,02 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 35,70 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.0,5 g
Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 10

Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky-Lití do radiátorů (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC4: Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do10 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do365 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,17 h na zásah.
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Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 428,00 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.2000 g
Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 11

Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky-Rozmrazovaš zámků (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC4: Nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do50 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do55 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,25 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 214,40 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.4 g
Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Zamezit použití při koncentraci výrobku od více než 12,5 %.

Podporující expoziční scénář 12

Automobilová kosmetika (Sprej) (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC6: Automobilová kosmetika
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do10 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do55 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,17 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 214,40 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.10 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
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Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Zamezit použití při koncentraci výrobku od více než 6 %.

Podporující expoziční scénář 13

Automobilová kosmetika (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC6: Automobilová kosmetika
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do10 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do29 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,50 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 428,00 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.100 g
Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Zamezit použití při koncentraci výrobku od více než 12,5 %.

Podporující expoziční scénář 14

Mazadla, maziva a tvarovadla-Tekutiny (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC24: Emulze, vazelíny a olejové separátory
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do100 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do4 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,17 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 468,00 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.2200 g
Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.
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Podporující expoziční scénář 15

Mazadla, maziva a tvarovadla-Pasty (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC24: Emulze, vazelíny a olejové separátory
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do20 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do10 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,17 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 468,00 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.34 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 16

Mazadla, maziva a tvarovadla-Spreje (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC24: Emulze, vazelíny a olejové separátory
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do50 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do6 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,17 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 428,75 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.73 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 17

Leštidla a voskové směsi-Ieštidla, vosky/krémy (podlaha, nábytek, boty) (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC31: Leštidla a voskové směsi
vytištěný z Eni Deutschland
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Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do50 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do29 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 1,23 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 430,00 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.142 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 18

Leštidla a voskové směsi-Ieštidla, spreje (nábytek, boty) (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC31: Leštidla a voskové směsi
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do50 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do8 dny/rok
Zahrnuje použití do1 čas/den
Expozice až 0,33 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 430,00 cm2
Jiné relevantní podmínky použití:

Na případ použití je využité množství až do skryto.35 g
Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Předpovězené expozice nepřekračují dle očekávání platné směrné hodnoty pro
spotřebitele, pokud byla realizována opatření řízení rizika/provozní podmínky vysvětlené
v oddíle 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 18: Použití jako spojovací a oddělovací prostředek
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti: Zahrnuje použití jako pojivo a oddělovač včetně
transferu, smísení, použití (včetně stříkání a natírání) stejně jako zpracování odpadu.
1
Použití jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl (životní
Strana 100
prostředí)
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 101
expozice 18: Použití jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl
(zaměstnanec)
3
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 102
4
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 103
5
Mísící činnosti (zaměstnanec)
Strana 103
6
Mísící činnosti (zaměstnanec)
Strana 104
7
Vyhotovení formy (zaměstnanec)
Strana 104
8
Postup lití (zaměstnanec)
Strana 105
9
Stroj
Strana 105
Rozstřikování (zaměstnanec)
10
Manuálně
Strana 106
Rozstřikování (zaměstnanec)
11
Aplikace válečkem nebo štětcem, manuálně (zaměstnanec)
Strana 107
12
Úprava předmětů máčením a poléváním (zaměstnanec)
Strana 107
13
Uskladnění hmoty produktů (zaměstnanec)
Strana 108

Podporující expoziční scénář 1

Použití jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC4.10a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 800
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 800
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 40.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 20 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 1,0
Podíl propouštění do odpadní vody z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 3,0 E-6
Podíl uvolnění do půdy z procesu (počáteční uvolňování před RMM): 0
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 4.100.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 18: Použití
jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC6: Kalandrovací procesy
PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje denní expozice až do 8 h (pokud není uvedeno jinak).
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Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

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

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Transfer hmoty od skladování na nádoba
Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.
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Podporující expoziční scénář 4

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Použít hlavňovou pumpu.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: > 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání.
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Látky stáčet přímo do kotle s míchadlem.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: > 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání.
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 7

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

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: > 4 h (inhalativní)
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 8

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

PROC6: Kalandrovací procesy
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Zvýšená teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 9

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

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 250 ppm
Inhalativní: 12,5 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 95%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,313
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,313
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Pracovní proces se provádí v uzavřených podmínkách.

Podporující expoziční scénář 10

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

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 250 ppm
Inhalativní: 37,5 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 75%, Doba expozice 1 - 4 h
Nabídnout speciální trénink k minimalizaci expozice obslužného personálu.
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,938
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,938
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu).
Zařízení pracovního postupu pro více než 4 h zabránit.
Pokud je to možné, automatizovat činnost.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Doporučeno
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.
Zajistit, aby byl obslužný personál trénován, aby se minimalizovala expozice.

Podporující expoziční scénář 11

Aplikace válečkem nebo štětcem, manuálně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Pokud je to možné, použijte kartáče s dlouhou rukojetí nebo válečky.

Podporující expoziční scénář 12

Úprava předmětů máčením a poléváním (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání.
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 13

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 10 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 19: Použití jako spojovací a oddělovací prostředek
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU22: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Zohledňující procesy, úkoly, činnosti: Zahrnuje použití jako pojivo a oddělovač včetně
transferu, smísení, použití nástřikem a natíráním, stejně tak likvidace odpadu
1
Použití jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl (životní
Strana 110
prostředí)
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
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(zaměstnanec)
3
Transfer hmoty (zaměstnanec)
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4
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Strana 113
5
Mísící činnosti (zaměstnanec)
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6
Mísící činnosti (zaměstnanec)
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7
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11
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Podporující expoziční scénář 1

Použití jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

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

SpERC8.10b.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 800
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 0,4
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 1,1
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
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Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,95
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,025
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,025
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): nepoužitelný.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= % 0.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 130
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 19: Použití
jako spojovací a oddělovací prostředek-Průmysl (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC6: Kalandrovací procesy
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

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

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 15 min - 1 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Použít hlavňovou pumpu.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 5

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

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: > 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání.
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Látky stáčet přímo do kotle s míchadlem.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: > 4 h (inhalativní)
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání.
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.

Podporující expoziční scénář 7

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

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: > 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 70%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu).
Zajistit, aby byl větrací systém pravidelně ošetřován a zkoušen.

Podporující expoziční scénář 8

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

PROC6: Kalandrovací procesy
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Zvýšená teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30,00 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 70%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu).
Zajistit, aby byl větrací systém pravidelně ošetřován a zkoušen.

Podporující expoziční scénář 9

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

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

S lokálním odsáváním
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500 ppm
Inhalativní: 20 ppm, S lokálním odsáváním, Účinnost 80%,
Doba expozice: 15 min - 1 h
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Pracovní proces se provádí v uzavřených podmínkách.
Pokud je to možné, automatizovat činnost.
Zařízení pracovního postupu pro více než 1 h zabránit.
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Podporující expoziční scénář 10

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

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500 ppm
Inhalativní: 35 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 93%, Ochrana dýchání (x0,1)
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání.
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Oddělit aktivitu od jiných činností. Pokud je to možné, automatizovat činnost.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Doporučeno
Nosit dýchací ochranu podle EN140 s typem filtru A nebo lépe.
Další opatření ochrany kůže jako neprodyšné oblečení a ochrana obličeje mohou během
činností s vysokým rozšířením, které pravděpodobně vede k uvolňování aerosolu (např.
stříkání), je nutné použít.

Podporující expoziční scénář 11

Aplikace válečkem nebo štětcem, manuálně (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Bez lokálního odsávání
Produkt teplota (okolní teplota)
denně: 1 - 4 h (inhalativní)
uvnitř
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 70%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu.)
Pokud je to možné, použijte kartáče s dlouhou rukojetí nebo válečky.

Podporující expoziční scénář 12

Úprava předmětů máčením a poléváním (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Bez lokálního odsávání
Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
uvnitř
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100 ppm
Inhalativní: 30,00 ppm, Všeobecné větrání, Účinnost 70%
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,750
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,750
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (10 do 15 výměn vzduchu za hodinu).

Podporující expoziční scénář 13

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
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Provozní podmínky
Jiné relevantní podmínky použití:

Okolní teplota
denně: 8 h (inhalativní)
vně
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice, vně
Inhalativní: 20 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému. Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 22: Použití jako palivo
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Použití jako palivo (nebo pohonná látka-adiční a aditivní komponenty) včetně činností
vyplývajících s transferu, použití, údržby zařízení a nakládání s odpadem.
1
Použití jako palivo (životní prostředí)
Strana 120
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 121
expozice 22: Použití jako palivo (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 122
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 122
5
Přeprava (zaměstnanec)
Strana 123
6
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 123
7
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 124
8
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 125
9
Čištění jímek a kontainerů (zaměstnanec)
Strana 125
10
Uskladnění hmoty produktů (zaměstnanec)
Strana 126

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC7.12a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 550.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 1
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 550.000
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 1.800.000
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 300 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,005
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda sediment.
Při vyprazdňování domácí čističky není nutné žádné nakládání s odpadní vodou na místě.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): 95.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= %
84,6.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 5.300.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 22: Použití
jako palivo (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

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

Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Kontaminaci kůže okamžitě umýt.
Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční kontakt s látkou.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecná expozice uzavřené systémy
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Všeobecná expozice (způsob)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

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

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

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

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 5,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,125
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

Velké balení dodávka produktu (uzavřeno), (bez přeprava)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm (Vně)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Vedení očistit před koncovou sponou.
Zajistit, aby byl obslužný personál trénován, aby se minimalizovala expozice..

Podporující expoziční scénář 7

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

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

Přečerpání sudu/množství
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm (všeobecné větrání, Účinnost 30%)
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání, Účinnost 30.%
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.
Zajistit, aby byl obslužný personál trénován, aby se minimalizovala expozice.

Podporující expoziční scénář 8

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

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

Vozidla/kotel údržba
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 10,00 ppm, SOP Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
Rozsypané množství okamžitě odstranit.

Podporující expoziční scénář 9

Čištění jímek a kontainerů (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Čištění benzín (pohonná hmota) skladování tanks
Bez lokálního odsávání
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 5,00 ppm, SOP Účinnost 90%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 10

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování, včetně např. odběr vzorků, ponořit
Vně: bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 23: Použití jako palivo
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU22: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Použití jako palivo (nebo pohonná látka-adiční a aditivní komponenty) včetně činností
vyplývajících s transferu, použití, údržby zařízení a nakládání s odpadem.
1
Použití jako palivo (životní prostředí)
Strana 128
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 129
expozice 23: Použití jako palivo (zaměstnanec)
3
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 130
4
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 130
5
Přeprava (zaměstnanec)
Strana 131
6
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 131
7
Plnění od a litím z jímek (zaměstnanec)
Strana 132
8
Čištění a údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 133
9
Čištění jímek a kontainerů (zaměstnanec)
Strana 133
10
Uskladnění hmoty produktů (zaměstnanec)
Strana 134

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC9.12b.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 4.400.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 2.200
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 6.100
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,001
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,00001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): nepoužitelný.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= % 0.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 690.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 23: Použití
jako palivo (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici
pocházející z nespáleného výrobku
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit. Kontaminaci kůže okamžitě
umýt.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční kontakt s látkou.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Všeobecná expozice uzavřené systémy
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Všeobecná expozice (způsob)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 5

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

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

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

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

Inhalativní: 0,250
Kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 6

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

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

Velké balení dodávka produktu (uzavřeno), (např. Topný olej a motorová nafta)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 29,75 ppm (Vně; konkrétní školení pro personál (Účinnost 15%))
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,744
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,744
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
Vedení očistit před koncovou sponou.
Zajistit, aby byl obslužný personál trénován, aby se minimalizovala expozice. Účinnost
15%.

Podporující expoziční scénář 7

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

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

Plnění od a litím z jímek
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm, všeobecné větrání, Účinnost 30%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

133 z 154

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání, Účinnost 30.%
Přírodní odvětrávání je dosaženo dveřmi, okny. Kontrolované odvětrávání obnáší odváděný
nebo přiváděný vzduch prostřednictvím aktivního větráku.
Použít hlavňovou pumpu nebo jímku pečlivě vylít.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.

Podporující expoziční scénář 8

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

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

Údržba zařízení např. Vozidla, kotel
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100,00 ppm
Inhalativní: 20,00 ppm, SOP Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
Rozsypané množství okamžitě odstranit.

Podporující expoziční scénář 9

Čištění jímek a kontainerů (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Jímky/kontejnery čištění
Bez lokálního odsávání
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100,00 ppm
Inhalativní: 20,00 ppm, SOP Účinnost 80%
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

Podporující expoziční scénář 10

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vně: bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.
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Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 24: Použití jako palivo
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU21: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:
Přispívající scénáře:

Zahrnuje spotřební využití v paliva
1
Použití jako palivo (životní prostředí)
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
expozice 10: Použití v čisticích prostředcích-Spotřebitel (Spotřebitel)
3
Kapalná paliva - Doplňování vozidel (Spotřebitel)
4
Kapalná paliva - Topný olej (Spotřebitel)
5
Kapalná paliva - Použití pro vybavení zahrady (Spotřebitel)
6
Kapalná paliva - Doplňování zahradního vybavení (Spotřebitel)

Strana 136
Strana 137
Strana 137
Strana 138
Strana 138
Strana 139

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC9.12c.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 180.000
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,0005
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 89
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 245
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,001
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,00001
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,00001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.

Pokyny pro odstraňování
Podmínky a opatření ve věci komunálních čističek:

Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
Maximální povolená tonáž místa: 31.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 10: Použití
v čisticích prostředcích-Spotřebitel (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Použité množství: pokud není uvedeno jinak, Na případ použití je využité množství až do
skryto.50.000 g
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Pokud-není udáno nic jiného, zahrnuje koncentrace až do100 %
Pokud-není udáno nic jiného, Zahrnuje použití do0,143 čas/den
Expozice až 2 h na zásah.

Lidské faktory, nezávislé na rizikovém managementu:

Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 420 m2.
Jiné relevantní podmínky použití:

Pokud-není udáno nic jiného, okolní teplota.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 20 m3.
Použití při typickém větrání.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice spotřebitele je v souladu s obsahem zprávy ECETOC č. 107 a
kapitoly R15 R&CSA TGD použit nástroj ECETOC TRA. Ochylky expozičních
determinantů od těchto zdrojů jsou udány.

Podporující expoziční scénář 3

Kapalná paliva - Doplňování vozidel (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do52 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 0,05 h (= 3 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje vnější použití. Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 100 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.50.000 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 210,00 cm2.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.
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Podporující expoziční scénář 4

Kapalná paliva - Topný olej (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do365 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 0,03 h (= 2 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje použití při větrání, které je typické v domácnosti. Zahrnuje použití při prostorové
velikosti od 20 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.1.500 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 210,00 cm2.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Podporující expoziční scénář 5

Kapalná paliva - Použití pro vybavení zahrady (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do26 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 2,00 h (= 120 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje vnější použití. Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 100 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.1.000 g
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.
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Podporující expoziční scénář 6

Kapalná paliva - Doplňování zahradního vybavení (Spotřebitel)
Seznam deskriptorů použití
produktové (pod)kategorie:

PC13: Paliva
Provozní podmínky
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje použití do26 d/y.
Zahrnuje frekvenci až do 1 událostí denně.
Expozice až 0,03 h (= 2 minuty ) na zásah.

Jiné relevantní podmínky použití:

Zahrnuje použití v individuální garáži (34m3) při typickém větrání.
Zahrnuje použití při prostorové velikosti od 34 m3.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Na případ použití je využité množství až do skryto.1.000 g
Zahrnuje kontaktní plochu kůže až k 420,00 cm2.
Opatření řízení rizik
Podmínky a opatření K informaci a k pokynům jednání pro spotřebitele:

Nejsou stanovena žádná specifická opatření rizikového managementu o provozních
podmínkách.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Předpovězené expozice nepřekračují dle očekávání platné směrné hodnoty pro
spotřebitele, pokud byla realizována opatření řízení rizika/provozní podmínky vysvětlené
v oddíle 2.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 25: Použití jako funkční tekutiny
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU3: Průmyslová použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Použít jako funkčí tekutiny např. kobelové oleje, oleje přenášející teplo,ochlazovací
prostředky,izolátory,chladicí prostředky,hydraulické tekutiny v průmyslovém zařízení,
inkluzivně jejich ošetření a materiálový transfer.
1
Použití jako funkční tekutiny (životní prostředí)
Strana 140
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 141
expozice 25: Funkční tekutiny (zaměstnanec)
3
Transfer hmoty (zaměstnanec)
Strana 142
4
Přečerpání sudu/množství (zaměstnanec)
Strana 142
5
Plnění výrobků/zařízení (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 143
6
Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek (zaměstnanec)
Strana 144
7
Všeobecná expozice (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 144
8
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 145
9
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 145
10
Všeobecná expozice (otevřené systémy) (zaměstnanec)
Strana 146
11
Přepracování zmetků (zaměstnanec)
Strana 146
12
Údržba zařízení (zaměstnanec)
Strana 147
13
Skladování (zaměstnanec)
Strana 148

Podporující expoziční scénář 1

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

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

SpERC7.13a.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 550
Lokálně použitá část regionální tonáže: 0,018
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 10
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 500
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 20 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,005
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 3E-05
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,001
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

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

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 63.000
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2 000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 25:
Funkční tekutiny (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:
Doba a četnost použití:

Obsahuje podíl látky v produktu do 100% (pokud není uvedeno jinak).
Zahrnuje denní expozice až do 8 h (pokud není uvedeno jinak).
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Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Kontaminaci kůže okamžitě umýt.
Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční kontakt s látkou.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Transfer hmoty od/na skladování
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 25,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,625
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,625
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 4

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

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

Přečerpání sudu/množství
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 10,00 ppm (Použít hlavňovou pumpu. Účinnost 80%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Použít hlavňovou pumpu. Účinnost 80%

Podporující expoziční scénář 5

Plnění výrobků/zařízení (uzavřené systémy) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Plnění výrobků/zařízení
S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 5,00 ppm (LEV Účinnost 90%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,125
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,125
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit,aby se přečerpávání konalo uzavřeně nebo pod odvětrávacím zařízením.
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Podporující expoziční scénář 6

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

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

Plnění a příprava zařízení ze sudů a jímek (manuálně)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm (Větrání, Účinnost 30%)
Kožní: 0 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).

Podporující expoziční scénář 7

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

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

Uzavřené vybavení (funkční tekutiny)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Látkou manipulovat v uzavřeném systému.

Podporující expoziční scénář 8

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

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

Otevřené vybavení (funkční tekutiny)
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).

Podporující expoziční scénář 9

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

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

Otevřené vybavení (funkční tekutiny); zvýšená teplota
S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20,00 ppm
Inhalativní: 2,00 ppm (LEV, Účinnost 90%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,050
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,050
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).

Podporující expoziční scénář 10

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

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

Otevřené vybavení (funkční tekutiny); zvýšená teplota (páry)
S lokálním odsáváním, Účinnost 90%
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 20,00 ppm
Inhalativní: 2,00 ppm (LEV, Účinnost 90%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,050
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,050
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).

Podporující expoziční scénář 11

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

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
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Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Přepracování výrobků
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm (Větrání, Účinnost 30%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit dostatečnou míru obecného odvětrání (ne méně než 3 do 5 výměn vzduchu za
hodinu).

Podporující expoziční scénář 12

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

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

Údržba zařízení
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 50,00 ppm
Inhalativní: 10,00 ppm (SOP Účinnost 80%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet.
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.
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Podporující expoziční scénář 13

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

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná
PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně
kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
> 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Skladování
Vně: bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 10,00 ppm
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,250
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,250
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Substanci uložit v uzavřeném systému.
Zajistit, aby vznikla místa pro odběr vzorků.
Zabránit odběru vzorků ponořením.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scénář expozice 26:
Použití v Použití v silničním stavitelství a stavebnictví
Seznam deskriptorů použití
Oblasti použití [SU]:

SU22: Spotřebitelská použití

Použití
Aktivity a postupy:

Přispívající scénáře:

Použití jako nátěry a spojovací prostředky při stavbě silnic a stavebnictví, inkluzivně
záplatování, asfaltování a pokrývání střech jakož i instalace izolačních membrán.
1
Použití v Použití v silničním stavitelství a stavebnictví (životní prostředí)
Strana 149
2
Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři
Strana 150
expozice 26: Použití v silničním stavitelství a stavebnictví (zaměstnanec)
3
Přečerpání sudu/množství. Bez produktově specifického zařízení
Strana 151
(zaměstnanec)
4
Manuální nanášení k přípravě (např. Natírání válečkem a natírání)
Strana 151
(zaměstnanec)
5
Postřik/rozprašování pro strojní použití (zaměstnanec)
Strana 152
6
Ponoření a lití (zaměstnanec)
Strana 153
7
Čištění a údržba zařízení. (zaměstnanec)
Strana 153

Podporující expoziční scénář 1

Použití v Použití v silničním stavitelství a stavebnictví (životní prostředí)
Seznam deskriptorů použití
Kategorie uvoloování do životního prostoedí [ERC]:

ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve
venkovních prostorách
ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává součástí
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu
Specifické kategorie úniku do životního prostředí [SPERC]:

SpERC8.15.v1
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Substance je komplexní UVCB. Převážně hydrofóbní.
Použité množství:
Regionálně použitelný podíl EU tonáže: 0,1
Regionální množství použití (tun/rok): 5.100
Lokálně použitá část regionální tonáže: 50.000
Roční tonáž stanoviště (tun/rok): 2,5
Maximální denní tonáž místa (kg/den): 7,0
Doba a četnost použití:
Nepřetržité uvolňování, 365 d/y
Okolní faktory, které nejsou ovlivněny rizikovým managementem:

Další informace:

Lokální faktor ředění pitné vody: 10
Lokální faktor ředění mořské vody: 100
Podíl uvolnění do vzduchu z širokého využití (jen regionálně): 0,95
Podíl prosaku v odpadní vodě z širokého užívání: 0,01
Podíl uvolnění do půdy z širokého využití (jen regionálně): 0,04
Metoda blokace uhlovodíků je určena k odhadu expozice životního prostředí s
petroriskovým modelem.
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Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o
procesech uvolnění.
Poškození životního prostředí je vyvoláno pitná voda.
Není nutné žádné zpracování odpadních vod.
Omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivity od (%): nepoužitelný.
Zpracovat odpadní vodu na místě (před svedením do vodstva), pro čisticí příkon od >= % 0.
Při vyprázdnění domácí čističky je nutné nakládání s odpadní vodou na místě s efektivitou
od (%)0.
Podmínky provozu a opatření rizikového managementu:

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

Odhadované odstranění látky z odpadní vody domácí čističkou (%): 94,7.
jednotné účinky odstranění odpadních vod podle před-místo- a cizí-(tuzemská čistička)
RMM (%) 94,7
Maximální povolená tonáž místa: 780
Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d): 2000.
Podmínky a opatření k externímu zpracování kanalizačního odpadu:

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

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

Podporující expoziční scénář 2

Obecné informace; Platí pro scénáře expozice přispívající ke scénáři expozice 26: Použití
v silničním stavitelství a stavebnictví (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování)
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky.
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
Provozní podmínky
Vlastnosti produktu:
Kapalný
Tlak páry 0,5 - 10 kPa
Koncentrace látky ve směsi:

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

Doba a četnost použití:
Zahrnuje
Jiné relevantní podmínky použití:

Použít při ne výše než 20 °C nad okolní teplotou (pokud není uvedeno jinak).
Je vycházeno z realizace vhodného standardu pro pracovní hygienu.
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

K odhadu expozice pracoviště je používán nástroj ECETOC TRA, pokud není uvedeno jinak.
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Znečištění/rozsypané množství přímo po výskytu odstranit.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

Vyvarovat se přímému kožnímu kontaktu s produktem. Identifikovat potencionální oblasti
pro kontakt s kůží.
Kontaminaci kůže okamžitě umýt.
Nosit rukavice (testované podle EN374), pokud je pravděpodobný ruční kontakt s látkou.
Provést základní trénink personálu, takže se minimalizuje expozice a eventuální
vyskytující se problémy s kůží budou oznámeny.

Podporující expoziční scénář 3

Přečerpání sudu/množství. Bez produktově specifického zařízení (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
15 min - 1 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Materiálový transfer. Vně.
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100,00 ppm
Inhalativní: 14,00 ppm (15 min - 1 hodin, Vně)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,350
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,350
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Vyvarovat se činnostem s expozicí od více než 1 h.
Použít hlavňovou pumpu.
Zamezit zasypání pumpy při stahování.
Rozsypané množství okamžitě sebrat a odpad bezpečně zlikvidovat.

Podporující expoziční scénář 4

Manuální nanášení k přípravě (např. Natírání válečkem a natírání) (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

152 z 154

Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
1 - 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Natírání válečkem a natírání. Vně.
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100,00 ppm
Inhalativní: 35,70 ppm (1 - 4 hodin; Vně; konkrétní školení pro personál (Účinnost 15%))
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,839
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,839
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Vyvarovat se činnostem s expozicí od více než 4 h.
Pokud je to možné, použijte kartáče s dlouhou rukojetí nebo válečky.
Zajistit, aby byl obslužný personál trénován, aby se minimalizovala expozice.

Podporující expoziční scénář 5

Postřik/rozprašování pro strojní použití (zaměstnanec)
Seznam deskriptorů použití
Procesní kategorie [PROC]:

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

Pro strojní použití. Vně.
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 500,00 ppm
Inhalativní: 35,00 ppm (vně; Ochranná dýchací maska (x 0,1), Účinnost 90%)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,875
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,875

vytištěný z Eni Deutschland

... s Qualisys SUMDAT

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

Zpracováno: 26.6.2015
Verze:
13
Jazyk:
cs-CZ
Vytisknuto: 20.7.2015

Jet A-1
Číslo materiálu J001

Strana:

153 z 154

Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Použití v odvětrané kabině, jejíž filtrovaný přetlakový vzduch s faktorem > 20 je přiveden.
Oddělit aktivitu od jiných činností.
Podmínky a opatření ve vztahu k ochraně osob, hygieně a zkouškám zdraví:

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

Podporující expoziční scénář 6

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

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
1 - 4 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Úprava ponořením a litím. Vně.
Bez lokálního odsávání
Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100,00 ppm
Inhalativní: 35,70 ppm (1 - 4 hodin; vně; konkrétní školení pro personál (Účinnost 15%))
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,839
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,839
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Zajistit, že provoz probíhá vně.
Vyvarovat se činnostem s expozicí od více než 4 h.
Zajistit, aby byl obslužný personál trénován, aby se minimalizovala expozice.

Podporující expoziční scénář 7

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

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních
Provozní podmínky
Doba a četnost použití:
15 min - 1 hodin
Jiné relevantní podmínky použití:

Čištění zařízení.
Bez lokálního odsávání
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Předpověď expozice
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj:

Neobsahující modifikátor dodatečné expozice
Inhalativní: 100,00 ppm
Inhalativní: 20,00 ppm (15 min - 1 hodin)
Kožní: 0,00 mg/kg/d
Míra charakterizace rizika (RCR):

inhalativní: 0,500
kožní: 0,000
Kombinovaný pro všechny expoziční cesty: 0,500
Opatření řízení rizik
Technické podmínky a opatření na procesní rovině (zdroji) k zabránění průsaku:

Doporučeno
Systémy před otevřením nebo ošetřením zařízení sjet
Odtoky zapečetit uložené až do likvidace nebo k pozdějšímu opětovnému zužitkování.

Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
Zdraví
Dostupné údaje o nebezpečí neumožňují odvození úrovně DNEL pro dráždivé účinky na
pokožku. Opatření k řízení rizik vycházejí z kvalitativního popisu rizika.
Dostupné údaje o nebezpečí nevyžadují nutnost úrovně DNEL pro jiné zdravotní účinky.
Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené
k pracovišti.
Pokud budou převzata další opatření rizikového managementu, měli by být uživatelé
ujištěni, že rizika budou omezena na minimálně rovnocennou úroveň.
Životní prostředí
Směrnice se opírají o příjaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna
stanoviště,proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového
managementu.
Náležité odlučovací zařízení pro odpadní vodu může být dosaženo použitím na
místě-cizích technologií buď sám nebo v kombinaci.
Potřebný odlučovací výkon pro vzduch může být skrze použití technologie na místě
dosažen. buď sám nebo v kombinaci.
Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet
(htt://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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