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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetjaODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Komercialno ime: Jet A-1
REACH registrirna št.: 01-2119485517-27-XXXX

št. 141 - Jet A-1

številka CAS: 8008-20-6
ES-številka: 232-366-4
ES-indeks številka: 649-404-00-4
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Splošna uporaba: Gorivo

Identificirane uporabe: Industrijska uporaba:
1 Stran: 13Proizvodnja snovi

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

2 Stran: 22Uporaba v obliki vmesnega izdelka
SU 3,8,9;  PROC 1,2,3,4,8a,8b,15;  ERC 6a;  SpERC 6.1a.v1

3 Stran: 31Distribucija
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 Stran: 41Oblikovanje in prepakiranje
SU 3,10;  PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,9,14,15;  ERC 2;  SpERC 2.2.v1

11 Stran: 53Maziva
SU 3;  PROC 1,2,3,4,7,8a,8b,9,10,13,17,18;  ERC 4,7;  SpERC 4.6a.v1

18 Stran: 101Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo
SU 3;  PROC 1,2,3,4,6,7,8b,10,13,14;  ERC 4;  SpERC 4.10a.v1

22 Stran: 121Uporaba kot gorivo
SU 3;  PROC 1,2,3,8a,8b,16;  ERC 7;  SpERC 7.12a.v1

25 Stran: 141Uporaba kot obratovalne snovi
SU 3;  PROC 1,2,3,4,8a,8b,9;  ERC 7;  SpERC 7.13a.v1

Gospodarska uporaba:
12 Stran: 69Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)

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 Stran: 111Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo
SU 22;  PROC 1,2,3,4,6,8a,8b,10,11,13,14;  ERC 8a,8d;  SpERC 8.10b.v1

23 Stran: 129Uporaba kot gorivo
SU 22;  PROC 1,2,3,8a,8b,16;  ERC 9a,9b;  SpERC 9.12b.v1

26 Stran: 151Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah
SU 22;  PROC 8a,8b,9,10,11,13;  ERC 8d,8f;  SpERC 8.15.v1

Uporaba s strani uporabnika:
14 Stran: 90Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)

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

24 Stran: 137Uporaba kot gorivo
SU 21;  PC 13;  ERC 9a,9b;  SpERC 9.12c.v1
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1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Naziv firme: Eni Deutschland GmbH
Cesta/poštni predal: Theresienhöhe 30
Poštna št., kraj: 80339 München

Nemčija
Telefon: +49 (0)89-59 07-0
Telefaks: +49 (0)89-59 63-03
Območje za informiranje: HSE

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

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240

ODDELEK 2: Določitev nevarnostiODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z odredbo ES 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3; H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
Skin Irrit. 2; H315 Povzroča draženje kože.
STOT SE. 3; H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Asp. Tox. 1; H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Aquatic Chronic 2; H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete
Oznaka (CLP)

Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki: P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov 
vžiga. Kajenje prepovedano.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.

2.3 Druge nevarnosti
Ni posebnih nevarnosti.
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ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinahODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah
3.1 Snovi
Kemična karakterizacija: Gorivo letalskih turbin.

Kompleksna zmes ogljikovih vodikov, pretežno iz ostankov iz destilacije nafte z deleži iz 
procesa cepitve in vakuumske destilacije. Ogljikovodiki območje: C9 do C16. Vsebuje 
aditivi.

številka CAS: 8008-20-6
ES-številka: 232-366-4
ES-indeks številka: 649-404-00-4
UVCB snov - Podatki o sestavinah:

Sestavina Oznaka Vsebnost Klasifikacija

REACH 01-2119485517-27-xxxx
ES-št. 232-366-4
CAS 8008-20-6

Kerozine 
(petrolej)

100 % Flam. Liq. 3; H226.  Skin Irrit. 2; H315.  
STOT SE. 3; H336.  Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Chronic 2; H411.

Besedilo stavkov o nevarnosti H in EUH: glejte 16. odstavek.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomočODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
splošna navodila: Oseba, ki nudi prvo pomoč: Paziti na samozaščito!

vdihavanje večjih količin povzroča: Motnje v koordinaciji, opitost, glavobol, draženje na 
bruhanje.
Pri dolgotrajnejši izpostavljenosti: vrtoglavica, nezavest in zastoj dihanja možno.

Po vdihavanju: Ponesrečenca odvesti na sveži zrak, mu zrahljati tesna oblačila in ga pripraviti do 
mirovanja. Ob težavah z dihanjem takoj poklicati zdravnika. V primeru nevarnosti, da 
oseba izgubi zavest, jo poležemo in transportiramo v stabilnem bočnem položaju.

Following skin contact: Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
Ob stiku s kožo takoj sprati z veliko vode in mila.
V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

Po stiku z očmi: Z odprtimi vekami takoj spirati 10 do 5 minut s tekočo vodo. Zatem se posvetovati z 
očesnim zdravnikom.

Po zaužitju: Ne povzročati bruhanja. Nevarnost aspiracije! Takoj poiskati zdravniško pomoč.
V primeru bruhanja vsaj lego glavo spraviti v stranski položaj. Dihalne poti pustiti proste.
V primeru nevarnosti, da oseba izgubi zavest, jo poležemo in transportiramo v stabilnem 
bočnem položaju.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Po vdihavanju:  
Dolgotrajnejša inhalacija koncentriranih hlapov povzroči glavobol, omotico in motnje CŽS.
Pri dolgotrajnejši izpostavljenosti: omotičnost, nezavest in zastoj dihanja možno.
Po použitju:  
Motnje prebavnega trakta. V primeru zaužitja in zatem bruhanja lahko pride do aspiracije v 
pljuča, kar povzroči kemijsko pneumonijo ali zadušitev.
Po stiku s kožo:  Na kožo deluje razmaščujoče.
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4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomatično zdravljenje.
V primeru zaužitja in zatem bruhanja lahko pride do aspiracije v pljuča, kar povzroči 
kemijsko pneumonijo ali zadušitev.
V primeru nadraženja pljuč prvo zdravljenje s spray-em Dexametazon.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepiODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
primerna sredstva za gašenje:

Pena, sredstvo za suho gašenje, ABC-prah, vodni curek, ogljikov dioksid.
iz varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje:

Močni vodni curek
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljiva tekočina in hlapi.
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. Paziti na povratni vžig.
V primeru požara lahko nastane: Dušikovi oksidi (NOx), žveplovi oksidi, ogljikov monoksid 
in ogljikov dioksid, saje.

5.3 Nasvet za gasilce
posebna zaščitna oprema pri gašenju požara:

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo 
za kemikalije.

Dodatna navodila: Ogrožene rezervoarje ohladiti z razprševanjem vode. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob 
požaru in/ali eksploziji.
Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati ločeno. Kontaminirano srestvo za gašenje je 
potrebno odstraniti ustrezno z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustihODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zašcitna oprema in postopki v sili

Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. Ljudi spraviti na varno. Onemogočiti dostop 
nezaščitenim osebam.
Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi primerno zaščitno opremo. Skrbeti za zadostno 
prezračevanje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Preprečiti prodiranje v zemljo, vodotoke ali kanalizacijo.
V primeru izločanja obvestiti pristojne organe.
V primeru iztekanja večjih kloličin: Nevarnost za pitno vodo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Preprečiti širjenje po površini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi barierami). Odstraniti z vodne 
gladine (npr. posneti, izsesati).
Pobrati z negorljivim sredstvom ki veže tekočine (npr. pesek/zemlja/kremenova 
prst/Vermiculit) in skladno s predpisi odstraniti.
Ne odplakovati z vodo ali vodenimi čistilnimi sredstvi.

Dodatna navodila: Uporabljati samo naprave, ki so zaščitene proti eksplozijam.
Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.
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6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za dopolnitev glej oddelek 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenjeODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodila za varno uporabo:

Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. Skrbeti za dobro odzračevanje in prezračevanje 
skladišča in delovnega mesta.
Uporabljeti je potrebno antistatično oblačilo.
Uporabljati samo orodje, ki je antistatično (ki ne iskri).
Preprečiti nastajanje oljne megle. Ne vdihavati hlapov.
Izogibati se stiku z očmi, kožo in oblačili. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred 
ponovno uporabo.
Ne uporabljati za čiščenje.

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo:

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Uporabiti 
ozemljitvene priprave. Koncentrirani hlapi so težji kot zrak. Ob stiku z zrakom lahko 
nastajajo eksplozivne zmesi. Paziti na povratni vžig.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.
Nujno je potrebno preprečiti prodiranje proizvoda v tla.
Preprečiti stik z viri vžiga in toplote.
Primerni material: HD pilietilen, jeklo, avtorizirana rezervna ročka

Opozorila glede skupnega skladiščenju:

Ne skladiščiti skupaj z/s Oksidacijskim sredstvom .
Ne shranjevati skupaj z snovmi, ki pospešujejo gorenje, samovnetljivimi snovmi kot tudi 
lahko vnetljivimi trdnimi snovmi.

Druga navodila: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
Razred skladišča: 3 = Vnetljive tekoče snovi
7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitaODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Vsi podatki, pomembni za izpostavljenost (zdravje ljudi in okolje) so zbrani v prilogah k temu varnostnemu listu.

8.1 Parametri nadzora
Dodatna navodila: Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

DNEL/DMEL: DNEL Dolgotrajno, uporabniki, oralni: 19 mg/kg/24h (NOAEL 750 mg/kg/21w)

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Skrbeti za dobro prezračevanje delovnega prostora in/ali pa naj bo na delovnem mestu 
naprava za odsesavanje.
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Osebna zaščitna oprema
Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu
zaščita dihal: V primeru prisotnosti aerosolov in hlapov:

Uporabite filter tipa A (= proti hlapom organskih spojin) v skladu z SIST EN 14387.
Pri nejasnih razmerah in vsebnosti kisika pod 17% uporabiti zaščitno dihalno napravo, ki 
ni odvisna od okoljskega zraka.

zaščita rok: Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN 374, Gumijaste rokavice odporne proti olju.
Material za rokavice: Nitrilni kavčuk.
Rok trajanja (maksimalni čas nošenja): >480 min.
Upoštevati podatke proizvajalca zaščitnih rokavic glede prepustnosti in trajnosti.

Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo v skladu z SIST EN 166.
Pri povečani ogroženosti dodatno Ščitnik za obraz

zaščita telesa: Nositi primerno zaščitno obleko.
zaščitni in higienski ukrepi: Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.
po opravljenem delu sta potrebna temeljito čiščenje in nega kože.
Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu.
Na voljo naj bo priprava za spiranje oči.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnostiODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Videz: Oblika: tekoč

Barva: rumenkast
Vonj: značileno, po Mineralno olje
Meja vonja: ni razpoložljivih podatkov

pH vrednost: ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ledišče: -49 do -20 °C 
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 154 - 250 °C (EN ISO 3405) 
Plamtišče: > 38 °C   (IP 303/ASTM D 3828)
Hitrost izhlapevanja: ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost: Vnetljiva tekočina in hlapi. 
Meje eksplozivnosti: SME (Spodnja meja eksplozivnosti):  0,60 Vol%

ZME (Zgornja meja eksplozivnosti):  6,50 Vol%
Parni tlak: pri 38 °C: 10 - 210 hPA  (EN 13016-1)
Gostota pare: ni razpoložljivih podatkov
Gostota: pri 15 °C: 0,795 gmL (EN ISO 12185) 
Vodotopnost: pri 20 °C: majhno 
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: (Kerozine (petrolej)) 3,3 - 6 log P(o/w)

Pričakujemo lahko znatni bioakumulativni potencial (log P(o/w)>3).
Temperatura samovžiga: > 220 °C  (ASTM E 669)
Termični razkroj: ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematski: pri -20 °C: 3,15 mm2/s (ASTM D 445)
Eksplozivne lastnosti: ni razpoložljivih podatkov
Lastnosti, ki vzpodbujajo gorenje: ni razpoložljivih podatkov
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9.2 Druge informacije
nadaljnji podatki: ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnostODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost

Vnetljiva tekočina in hlapi. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

10.2 Kemijska stabilnost
Proizvod je ob normalnih pogojih skladiščenja stabilen.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh.
Pri močnem segretju: Nevarnost požara/Nevarnost za samovžig.
Z zrakom tvori eksplozivne zmesi, tudi v praznih, neočiščenih posodah.
Rezervoar: Segrevanje povzroči povišanje tlaka: nevarnost, da pride do razpočenja in 
eksplozije.
učinkuje z  Oksidacijskim sredstvom.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Varovati pred toploto.

10.5 Nezdružljivi materiali
Močna oksidacijska sredstva.

10.6 Nevarni razpadli proizvodi
V primeru požara lahko nastane: Dušikovi oksidi (NOx), žveplovi oksidi, ogljikov monoksid 
in ogljikov dioksid, saje.

Termični razkroj: ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 11: Toksikološki podatkiODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost: LD50 Podgana, oralni: > 5000 mg/kg bw  (OECD 420)

LC50 Podgana, inhalacijski: > 5,28 mg/L  (OECD 403)
LD50 Zajec, kožni: > 2000 mg/kg bw  (OECD 402)
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Toksikološki učinki: Akutna strupenost (oralni): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena.
Akutna strupenost (kožni): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena.
Akutna strupenost (inhalacijski): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev 
niso izpolnjena.
Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2; H315 = Povzroča draženje kože. Specifični 
simptomi pri poskusih na živalih (Zajec): dražeč (OECD 404, API 1985a)
Poškodba/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena. Specifični simptomi pri poskusih na živalih (Zajec): Ni nadraženosti. (OECD 
405, API 1985a)
Preobčutljivost dihal: Manjkajoči podatki. v skladu z/s REACH ni potrebno
Preobčutljivost kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena. Specifični simptomi pri poskusih na živalih (Morski prašiček): Senzibilizirajoče 
delovanje ni znano. (EPA OTS 798.4100, API 1985a)
Mutagenost za zarodne celice/Genotoksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila 
za razvrstitev niso izpolnjena. Mutagenost: In-vitro/In-vitro: negativen (OECD 471, 475, 476)
Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
Aplikacija, kožni (Miš): negativen
LOAEL: 200 mg/kg bw/d (OECD 451, API 1989a)
Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena.
NOAEL oralni: > 3000 mg/m3 bw/d
NOAEL kožni: > 494 mg/m3 bw/d
NOAEL inhalacijski: > 10000 mg/m3
Učinkovanje na in preko materinega mleka: Manjkajoči podatki.
Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost): STOT SE. 3; H336 = 
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost): Na podlagi 
razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
NOAEL Podgana, oralni: 750 mg/kg bw/d (Mattie et al.)
NOAEL Podgana, kožni: >= 400 mg/kg bw/d(OECD 410)
NOAEC Podgana, inhalacijski: >= 1000 mg/m3 (OECD 413)
Nevarnost pri vdihavanju: Asp. Tox. 1; H304 = Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko 
smrtno. V primeru zaužitja in zatem bruhanja lahko pride do aspiracije v pljuča, kar 
povzroči kemijsko pneumonijo ali zadušitev.

Simptomi
Po vdihavanju:  
Dolgotrajnejša inhalacija koncentriranih hlapov povzroči glavobol, omotico in motnje CŽS.
Pri dolgotrajnejši izpostavljenosti: omotičnost, nezavest in zastoj dihanja možno.
Po použitju:  
Motnje prebavnega trakta. V primeru zaužitja in zatem bruhanja lahko pride do aspiracije v 
pljuča, kar povzroči kemijsko pneumonijo ali zadušitev.
Po stiku s kožo:  Na kožo deluje razmaščujoče.
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ODDELEK 12: Ekološki podatkiODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
toksičnost vode: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Toksičnost za alge:
EL50 Raphidocelis subcapitata: 1,0 - 3,0 mg/L/72h (OECD 201, Shell, 1994)
toksičnost na dafnije:
EL50 kratkotrajno, daphnia magna (velika vodna bolha): 1,0 - 2,0 mg/L (OECD 202, 
Exxon, 1995d)
NOEL Dolgotrajno, daphnia magna (velika vodna bolha): 0,48 mg/L/21d (OECD 211, 
ExxonMobil, 2010)
Toksičnost za ribe:
LL50 kratkotrajno, Postrv (Oncorhynchus mykiss): 2 - 5 mg/L/96h (OECD 203, Shell 1994)
NOEL Dolgotrajno, Postrv (Oncorhynchus mykiss): 0,098 mg/L, model za preračune: 
PETROTOX (Redman et al., 2010b)
Bakteriološka toksičnost:
LL50 Tetrahymena pyriformis (sladkovodne vrste): 677,9 mg/L/72h, model za preračune: 
PETROTOX (Redman et al., 2010b)

Druga navodila: Substanca plava na površini vode.
Tla ga adsorbirajo in je nemobilen.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Druga navodila: Biološka razgradljivost:

58,6 %/28d (OECD 301F, Mobil (1999))
Proizvod je biološko lahko razgradljiv. /  Možnost, da je biološko razgradljivo.
Hidrolize ni moč pričakovati. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985))
Razdelitev v okolju po model za preračune (PETRORISK, Level III):
Zrak: 91,57 %
Tla: 4,82 %
Usedlina: 2,07 %
Voda: 1,54 %
Usedlina, suspendiran: <0,1 %
Aerosol: <0,1 %
(Izvor: Redman et al., 2010b)

ravnanje v čistilnih napravah:

Bakteriološka toksičnost:
LL50 Tetrahymena pyriformis: 677,9 mg/L/3h
Model za preračune: PETROTOX (Redman, A. et al. 2010b)

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda:

(Kerozine (petrolej)) 3,3 - 6 log P(o/w)
Pričakujemo lahko znatni bioakumulativni potencial (log P(o/w)>3).

12.4 Mobilnost v tleh
ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.
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12.6 Drugi neugodni učinki
splošna navodila: Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.

V primeru iztekanja večjih kloličin: Nevarnost za pitno vodo.

ODDELEK 13: OdstranjevanjeODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
Identifikacijska številka odpadka:

13 07 03* = Druga goriva (vključno z mešanicami)
* = odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

priporočilo: Predaja pooblaščenemu podjetju za odstranjevanje odpadnih snovi.
Možne alternative: Zažigati samo z uradnim dovoljenjem.

nadaljnji podatki
Prevoz s cisterno (cestni promet). Previdno in po možnosti popolnoma izprazniti.
Previdnost pri izpraznjenih posodah. V primeru vžiga je možna eksplozija.
Preprečiti je treba vnašanje v okolje.

ODDELEK 14: Podatki o prevozuODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1863

14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR/RID: UN 1863, LETALSKO GORIVO ZA TURBINSKE MOTORJE
IMDG, IATA-DGR: UN 1863, FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE

14.3 Razredi nevarnosti prevoza
ADR/RID: razred 3, Koda: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3

14.4 Skupina embalaže
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Nevarnosti za okolje
Onesnaževalci morja: Da
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14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Transport po kopnem (ADR/RID)
Opozorilna tabla: ADR/RID: Številka nevarnosti 30, Številka ZN UN 1863
Nalepka z oznako nevarnosti: 3
Posebni predpisi: 363 644
Omejene količine: 5 L
EQ: E1
Embalaža - Navodila: P001 IBC03 LP01 R001
Posebni predpisi za pakiranje: MP19
Prenosni rezervoarji - Navodila: T2
Prenosni rezervoarji - Posebni predpisi: TP1
Kodiranje rezervoarja: LGBF
Koda za omejitve predorov: D/E

ladijski transport (IMDG)
EmS: F-E, S-E
Posebni predpisi: 223, 363
Omejene količine: 5 L
EQ: E1
Embalaža - Navodila: P001, LP01
Embalaža - Predpisi: -
IBC - Navodila: IBC03
IBC - Predpisi: -
Navodila za rezervoar - IMO: -
Navodila za rezervoar - UN: T2
Navodila za rezervoar - Predpisi: TP1
Zlaganje in ravnanje: Category A.
Lastnosti in opomba: Boiling range: -14°C upwards. Immiscible with water.
Ločilna skupina: none

Zračni transport (IATA)
Hazard: Flamm. liquid
EQ: E1
Passenger Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Passenger: Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Cargo: Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
Special Provisioning: A3
ERG: 3L

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
ni razpoložljivih podatkov
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatkiODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Nacionalni predpisi - Države članice ES
Označevanje embalaže pri vsebini <= 125 mL

Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Previdnostni stavki: P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Izveden je bil test glede varnosti za to snov.

ODDELEK 16: Drugi podatkiODDELEK 16: Drugi podatki
nadaljnje informacije
Besedilo H-stavkov v poglavju 2 in 3:

H226 = Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 = Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 = Povzroča draženje kože.
H336 = Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 = Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Literatura: 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

vzrok za zadnje spremembe:

Splošna predelava (Uredba (EU) št. 2015/830)
Nastavljeno: 7.12.2007
Področje, na katerem je bil izdan sesznam podatkov
Kontaktna oseba: glej oddelek 1: Območje za informiranje

Za kratice in okrajšave glejte ECHA: Smernice za zahteve po informacijah in za oceno varnosti snovi, R.20. 
poglavje (Seznam pojmov in kratic).
Podatki na tem listu so zbrani po najboljšem znanju in ustrezajo stanju podatkov na dan obdelave. Vendar se 
pravno ne zavezujejo, da bodo upoštevali določene lastnosti.
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Scenarij izpostavljenosti 1:  Proizvodnja snoviScenarij izpostavljenosti 1:  Proizvodnja snovi
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe

SU8: Proizvodnja razsutih kemikalij v velikem obsegu (vključno z naftnimi derivati)
SU9: Proizvodnja čistih kemikalij

Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti:

Proizvodnja snovi ali uporaba v obliki vmesnega izdelka ali procesna kemikalija ali 
Sredstva za ekstrakcijo. Obsega recikliranje/ponovno uporabo, transport, skladiščenje, 
vzdrževanje in natovarjanje (vključno s pomorskimi/rečnimi ladjami, cestnimi/tirnimi vozili 
in kontejnerji za razsuti tovor)

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 13Proizvodnja snovi (okolje)
2 Stran: 14Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 1: Proizvodnja snovi (delojemalec)
3 Stran: 15Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 16Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 16Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 17Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
7 Stran: 17Prenos razsutega materiala (delojemalec)
8 Stran: 18Vzorkovanje procesov (delojemalec)
9 Stran: 18Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
10 Stran: 19Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
11 Stran: 20Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Proizvodnja snovi (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC1: Proizvodnja snovi
ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in 
izdelkih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC1.1.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 5.400.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,11
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 6.000.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 2.000.000

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 300 d/y
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Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa (začetno sproščanje pred RMM) 0,01
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,0003
Delež sproščanja v tla iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,0001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladkovodne usedline.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Nujno čiščenje odpadnih voda na lokaciji.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 90.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 97,7 %.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)56,1.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 97,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 2.300.000 
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 10 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

V proizvodnji ne nastaja odpadna snov.
Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

V proizvodnji ne nastaja odpadna snov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 1: Proizvodnja snovi (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent
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Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Delovanje poteka pri povišani temperaturi (> 20 °C nad temperaturo okolice).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN 374.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, ni izpostavljenost
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,000
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,000

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaključena oprema, z lokalnim odsesavanjem
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Šaržni postopek
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
Znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Vodnike pred ločitvojo očistiti.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Znotraj/zunaj

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 18 od 156

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 5 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,1250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Vodnike pred ločitvojo očistiti. Preprečite brizganje.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Vzorkovanje procesov (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: < 15 min (inhalacijski)
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
Uporabiti odvod za dim.
PPE
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 10 ppm, SOP, učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe. Razlito takoj 
odstranite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Proizvod temperatura
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
dnevno: 8 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 2:  Uporaba v obliki vmesnega izdelkaScenarij izpostavljenosti 2:  Uporaba v obliki vmesnega izdelka
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe

SU8: Proizvodnja razsutih kemikalij v velikem obsegu (vključno z naftnimi derivati)
SU9: Proizvodnja čistih kemikalij

Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti: Uporaba snovi kot vmesni produkt (ni povezano s 

strogo nadzorovanimi pogoji) v zaprtih ali zatesnjenih sistemih. Obsega slučajno 
izpostavljenost med recikliranjem/ponovno uporabo, prenosi materiala, skladiščenjem, 
vzorčenjem in z njim povezanimi laboratorijskimi, vzdrževalnimi in nakladalnimi deli 
(vključno s pomorskimi/rečnimi ladjami, cestnimi/tirnimi vozili in kontejnerji za razsuti tovor).

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 22Uporaba v obliki vmesnega izdelka (okolje)
2 Stran: 24Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 2: Uporaba v obliki vmesnega izdelka 
(delojemalec)

3 Stran: 24Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 25Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 26Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 26Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
7 Stran: 27Prenos razsutega materiala (delojemalec)
8 Stran: 27Z vzorkovanjem (delojemalec)
9 Stran: 28Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
10 Stran: 28Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
11 Stran: 29Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba v obliki vmesnega izdelka (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC6a: Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba 
intermediatov)

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC6.1a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto):  180 000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,083
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 15 000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 50 000

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 300 d/y
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Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,001
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,0003
Delež sproščanja v tla iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladkovodne usedline.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Nujno čiščenje odpadnih voda na lokaciji.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 80.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 81,4 %.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 180 000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 24 od 156

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 2: Uporaba v obliki vmesnega izdelka (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Delovanje poteka pri povišani temperaturi (> 20 °C nad temperaturo okolice).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo
Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN 374.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, ni izpostavljenost
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,000
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,000

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaključena oprema, z lokalnim odsesavanjem
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Šaržni postopek
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
Znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Vodnike pred ločitvojo očistiti.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 5 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,1250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Vodnike pred ločitvojo očistiti. Preprečite brizganje.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Z vzorkovanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: < 15 min  (inhalacijski)
znotraj/zunaj
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
Uporabiti odvod za dim.
PPE
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
znotraj/zunaj
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 10 ppm, SOP, učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe. Razlito takoj 
odstranite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Proizvod temperatura
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
dnevno: 8 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 3:  DistribucijaScenarij izpostavljenosti 3:  Distribucija
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti:

Nakladanje (vključno s pomorskimi/rečnimi ladjami, tirnimi/cestnimi vozili in natovarjanjem 
IBC) in prepakiranje (vključno s sodi in majhnimi pakirnimi enotami) snovi, vključno z 
njenim vzorčenjem, skladiščenjem, raztovarjanjem, razdeljevanjem in pripadajočimi 
laboratorijskimi dejavnostmi.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 31Distribucija (okolje)
2 Stran: 33Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 3: Distribucija (delojemalec)
3 Stran: 33Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 34Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 35Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 35Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
7 Stran: 36Z vzorkovanjem (delojemalec)
8 Stran: 36Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
9 Stran: 37Prenos razsutega materiala (delojemalec)
10 Stran: 38Polnjenje sodov in majhnih pakirnih enot (delojemalec)
11 Stran: 38Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
12 Stran: 39Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Distribucija (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC1: Proizvodnja snovi
ERC2: Formuliranje pripravkov
ERC3: Formuliranje v materiale
ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in 
izdelkih
ERC5: Industrijska uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico
ERC6a: Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba 
intermediatov)
ERC6b: Industrijska uporaba reaktivnih procesnih pripomočkov
ERC6c: Industrijska uporaba monomerov za proizvodnjo termoplastov
ERC6d: Industrijska uporaba procesnih regulatorjev za polimerizacijske procese v 
proizvodnji smol, gume, polimerov
ERC7: Industrijska uporaba snovi v zaprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 5.400.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,002
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 11.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 36.000
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Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 300 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,001
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 1E-05
Delež sproščanja v tla iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,00001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 90.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 0 %.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 2.600.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 3: Distribucija (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)
PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN 374.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, ni izpostavljenost
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,000
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,000

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaključena oprema, brez lokalnega odsesavanja
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Šaržni postopek
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
Znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Vodnike pred ločitvojo očistiti.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Z vzorkovanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: < 15 min  (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
Uporabiti odvod za dim.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Znotraj
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Zagotovite, da je prezračevalni sistem redno vzdrževan in preizkušen.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
dnevno: 1 - 4 h  (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 5 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Vodnike pred ločitvojo očistiti. Preprečite brizganje.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Polnjenje sodov in majhnih pakirnih enot (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Proizvod temperatura
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Z lokalnim odsesavanjem
kontinuirano dnevno: 8 h (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm,  Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Posode/doze polnite na posebnih polnilnih postajah, opremljenih z lokalnim 
odsesavanjem zraka.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 10 ppm, SOP, učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe. Razlito takoj 
odstranite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Proizvod temperatura
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
dnevno: 8 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 4:  Oblikovanje in prepakiranjeScenarij izpostavljenosti 4:  Oblikovanje in prepakiranje
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe

SU10: Formuliranje [mešanje] pripravkov in/ali prepakiranje (brez zlitin)
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti:

Priprava, pakiranje in prepakiranje snovi in njenih zmesi v šaržnih ali kontinuiranih 
procesih, vključno s skladiščenjem, transportom, mešanjem, pakiranjem v majhnem in 
velikem merilu, vzorčenjem, vzdr

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 41Oblikovanje in prepakiranje (okolje)
2 Stran: 43Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 4: Oblikovanje in prepakiranje (delojemalec)
3 Stran: 44Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 44Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 45Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 45Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
7 Stran: 46Z vzorkovanjem (delojemalec)
8 Stran: 46Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
9 Stran: 47Prenos razsutega materiala (delojemalec)
10 Stran: 47Dejavnosti mešanja (odprti sistemi) (delojemalec)
11 Stran: 48Polnjenje posod in izlivanje iz njih, Ročno (delojemalec)
12 Stran: 49Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
13 Stran: 49Tabletiranje, kompresija, ekstrudiranje ali peletizacija (delojemalec)
14 Stran: 50Polnjenje sodov in majhnih pakirnih enot (delojemalec)
15 Stran: 50Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
16 Stran: 51Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Oblikovanje in prepakiranje (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC2: Formuliranje pripravkov
Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC2.2.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 5.200.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0058
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 30.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 100.000

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 300 d/y
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Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,01
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,0002
Delež sproščanja v tla iz procesa (začetno sproščanje pred RMM):  0,0001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladkovodne usedline.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 0.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 86,0.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 260.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 4: Oblikovanje in prepakiranje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov 
(večstopenjski in/ali znatni stik)
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)
PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, 
peletizacijo
PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN 374.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, ni izpostavljenost
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,000
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,000

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaključena oprema, brez lokalnega odsesavanja
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Šaržni postopek

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
kontinuirano, dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
Znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Vodnike pred ločitvojo očistiti.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Z vzorkovanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
Proizvod temperatura
dnevno: < 15 min  (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,6250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
Uporabiti odvod za dim.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Znotraj
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
dnevno: 15 min  - 1 h  (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Z lokalnim odsesavanjem
Inhalacijski: 5 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Vodnike pred ločitvojo očistiti. Preprečite brizganje.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Dejavnosti mešanja (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov 
(večstopenjski in/ali znatni stik)
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
dnevno: 8 h  (inhalacijski)
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Polnjenje posod in izlivanje iz njih, Ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Uporabite črpalke za posode ali posode skrbno izpraznite.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 1,5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 97%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,038
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,038

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Uporabite črpalke za posode.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Tabletiranje, kompresija, ekstrudiranje ali peletizacija (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, 
peletizacijo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura
dnevno: 8 h  (inhalacijski)
znotraj
Zagotovite, da je na voljo primerna osebna zaščitna oprema
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 14

Polnjenje sodov in majhnih pakirnih enot (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Proizvod temperatura
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Z lokalnim odsesavanjem
kontinuirano dnevno: 8 h (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm,  Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Posode/doze polnite na posebnih polnilnih postajah, opremljenih z lokalnim 
odsesavanjem zraka.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 15

Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
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Verzija: 13
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Stran:: 51 od 156

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura
Priložen prenos
Predvideti je potrebno zaprta ali zračena mesta za odvzem vzorcev.
dnevno: 1 - 4 h  (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, Brez lokalnega odsesavanja
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 10 ppm, SOP, učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe. Razlito takoj 
odstranite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 16

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Proizvod temperatura
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
dnevno: 8 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 11:  MazivaScenarij izpostavljenosti 11:  Maziva
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti: Obsega uporabo formulirana maziva v zaprtih in 

odprtih sistemih, vključno s transportom, upravljanjem strojev/motorjev in podobnih 
izdelkov, obdelavo izmeta, vzdrževanjem naprav in odstranjevanjem odpadkov

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 53Maziva (okolje)
2 Stran: 55Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 11: Maziva (delojemalec)
3 Stran: 56Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 56Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 57Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 57Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (para) (delojemalec)
7 Stran: 58Prenos razsutega materiala (delojemalec)
8 Stran: 58Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod

Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
9 Stran: 59Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod

Posebna naprava (delojemalec)
10 Stran: 60Začetno tovarniško polnjenje opreme (delojemalec)
11 Stran: 60Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
12 Stran: 61Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (para) (delojemalec)
13 Stran: 61Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
14 Stran: 62Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (para) (delojemalec)
15 Stran: 63Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
16 Stran: 63Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
17 Stran: 64Razprševanje (delojemalec)
18 Stran: 64Razprševanje (para) (delojemalec)
19 Stran: 65Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
20 Stran: 65Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
21 Stran: 66Stroji in naprave (vzdrževanje majhnih naprav) (delojemalec)
22 Stran: 67Ponovna obdelava izmeta (delojemalec)
23 Stran: 67Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Maziva (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in 
izdelkih
ERC7: Industrijska uporaba snovi v zaprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC4.6a.v1
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Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 550
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 100
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 5.000

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 20 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0,005
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 3E-05
Delež sproščanja v tla iz procesa (začetno sproščanje pred RMM):  0,001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 70.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 0 %.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 490.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 11: Maziva (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC7: Industrijsko brizganje
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)
PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem
PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem
PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu
PROC18: Mazanje v visokoenergijskih razmerah

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25 ppm
Inhalacijski: 2,50 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,063
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20 ppm
Inhalacijski: 2,00 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,050
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,050

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20 ppm
Inhalacijski: 2,00 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,050
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,050

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 1,50 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 97%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,050
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,050

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 59 od 156

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Uporabite črpalke za posode ali posode skrbno izpraznite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Posebna naprava (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 60 od 156

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Uporabite črpalke za posode ali posode skrbno izpraznite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Začetno tovarniško polnjenje opreme (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno: 8 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno: 8 h (inhalacijski)
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 61 od 156

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC18: Mazanje v visokoenergijskih razmerah
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 62 od 156

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 14

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC18: Mazanje v visokoenergijskih razmerah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 63 od 156

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 15

Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 15 min - 1 h  (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 10 do 15 izmenjav 
zraka na uro).
Če je možno, uporabite krtače ali valjčke na dolgih ročajih.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 16

Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 8 h (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 64 od 156

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 10 do 15 izmenjav 
zraka na uro).
Obdelovanec pustite dovolj dolgo, da izdelek odteče z njega.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 17

Razprševanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC7: Industrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
Razprševanje, avtomatizirana naloga dnevno: 8 h (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 250 ppm
Inhalacijski: 25 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Izvajajte v prezračevani kabini ali ohišju z odsesavanjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 18

Razprševanje (para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC7: Industrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
Razprševanje, avtomatizirana naloga
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 65 od 156

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 250 ppm
Inhalacijski: 25 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Izvajajte v prezračevani kabini ali ohišju z odsesavanjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 19

Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro). Vodnike pred ločitvojo očistiti.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 20

Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
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Stran:: 66 od 156

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Povišana temperatura (pri 30 °C nad)
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 1,5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, 97 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,038
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,038

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja. Vodnike pred ločitvojo očistiti.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 21

Stroji in naprave (vzdrževanje majhnih naprav) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 22

Ponovna obdelava izmeta (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 23

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Temperatura okolice
dnevno: 8 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250
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Stran:: 68 od 156

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Stran:: 69 od 156

Scenarij izpostavljenosti 12:  
Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)

Scenarij izpostavljenosti 12:  
Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)

Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU22: Poklicne uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti: Obsega uporabo formulirana maziva v zaprtih in 

odprtih sistemih, vključno s transportom, upravljanjem motorjev in podobnih izdelkov, 
obdelavo izmeta, vzdrževanjem naprav in odstranjevanjem odpadnih olj.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 70Maziva: Nizki izpusti v okolje (okolje)
2 Stran: 71Maziva: Visoki izpusti v okolje (okolje)
3 Stran: 72Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 12: Maziva: Nizki izpusti v okolje 
(delojemalec)

4 Stran: 73Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 74Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 74Uporaba opreme, ki vsebuje motorna olja in podobne snovi (delojemalec)
7 Stran: 75Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
8 Stran: 75Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (Para) (delojemalec)
9 Stran: 76Prenos razsutega materiala (delojemalec)
10 Stran: 76Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod

Posebna naprava (delojemalec)
11 Stran: 77Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod

Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
12 Stran: 78Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
13 Stran: 78Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
14 Stran: 79Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (Para) 

(delojemalec)
15 Stran: 79Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
16 Stran: 80Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (Para) 

(delojemalec)
17 Stran: 80Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
18 Stran: 81Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
19 Stran: 82Stroji in naprave (vzdrževanje majhnih naprav) (delojemalec)
20 Stran: 82Servis motornih maziv (delojemalec)
21 Stran: 83Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
22 Stran: 83Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
23 Stran: 84Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
24 Stran: 84Razprševanje (delojemalec)
25 Stran: 85Razprševanje (Para) (delojemalec)
26 Stran: 86Razprševanje

alternativno: Splošno prezračevanje in zaščita dihal (delojemalec)
27 Stran: 87Razprševanje

alternativno: (Para) (delojemalec)
28 Stran: 87Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
29 Stran: 88Shranjevanje (delojemalec)
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Stran:: 70 od 156

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Maziva: Nizki izpusti v okolje (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC9a: Močno razpršena notranja uporaba snovi v zaprtih sistemih
ERC9b: Močno razpršena zunanja uporaba snovi v zaprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC9.6b.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 270
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 0,14
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 0,37

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,01
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,01
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,01

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): ni uporabeno.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 0 %.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 71 od 156

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 48
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Maziva: Visoki izpusti v okolje (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC8a: Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih
ERC8d: Močno razpršena zunanja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC8.6c.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 270
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 0,14
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 0,37

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,15
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,05
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,05

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): ni uporabeno.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 0 %.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 47
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 12: Maziva: Nizki izpusti v okolje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)
PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem
PROC11: Neindustrijsko brizganje
PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem
PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu
PROC18: Mazanje v visokoenergijskih razmerah
PROC20: Tekočine za prenos toplote in tlaka v razpršeni poklicni uporabi, vendar v zaprtih 
sistemih
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Stran:: 73 od 156

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Uporaba opreme, ki vsebuje motorna olja in podobne snovi (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC20: Tekočine za prenos toplote in tlaka v razpršeni poklicni uporabi, vendar v zaprtih 
sistemih

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: > 4  h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5,00 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (Para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprti sistemi, z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
kontinuirano, dnevno

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 5,00 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,050
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,050

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Posebna naprava (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).
Uporabite črpalke za posode ali posode skrbno izpraznite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Splošno prezračevanje, 70 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 10 do 15 izmenjav 
zraka na uro).
Uporabite črpalke za posode ali posode skrbno izpraznite.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 200 ppm
Inhalacijski: 20 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, 90 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC18: Mazanje v visokoenergijskih razmerah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 200 ppm
Inhalacijski: 20 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, 90 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 14

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (Para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC18: Mazanje v visokoenergijskih razmerah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 200 ppm
Inhalacijski: 20 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, 90 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 15

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno
zunaj
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 200 ppm
Inhalacijski: 28 ppm, Trajanje izpostavljenosti: 15 min - 1 h, zunaj
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,700
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,700

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 1 h .

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 16

Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (Para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC17: Mazanje v visokoenergijskih razmerah in pri delno odprtem procesu

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
temperatura okolice
kontinuirano, dnevno
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 200 ppm
Inhalacijski: 28 ppm, Trajanje izpostavljenosti: 15 min - 1 h, zunaj
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,700
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,700

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 1 h .

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 17

Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 18

Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Povišana temperatura (pri 30 °C nad)
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, 30 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 19

Stroji in naprave (vzdrževanje majhnih naprav) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Povišana temperatura (pri 30 °C nad)
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 20 ppm, SOP 80 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 20

Servis motornih maziv (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 20 ppm, SOP 80 %
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 21

Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 8 h  (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 10 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 22

Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 8 h  (inhalacijski)
znotraj
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 70%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo nadziranega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 23

Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 8 h  (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 70%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo nadziranega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 24

Razprševanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje
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Stran:: 85 od 156

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%, Trajanje 
izpostavljenosti: 1 - 4 h
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 4 h .

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 25

Razprševanje (Para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Trajanje izpostavljenosti: 1 - 4 h, Z lokalnim odsesavanjem, 
učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 4 h .

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 26

Razprševanje
alternativno: Splošno prezračevanje in zaščita dihal (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Trajanje izpostavljenosti: 1 - 4 h, Zaščita dihal (0,1 x) Učinkovitost 
90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 4 h .

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Nosite zaščito dihal skladno z EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 27

Razprševanje
alternativno: (Para) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)
znotraj/zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Trajanje izpostavljenosti: 1 - 4 h, Zaščita dihal (0,1 x) Učinkovitost 
90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 4 h .

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Nosite zaščito dihal skladno z EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 28

Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
dnevno: 8  h (inhalacijski)
znotraj

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 88 od 156

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 10,00 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 90%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Obdelovanec pustite dovolj dolgo, da izdelek odteče z njega.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 29

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Temperatura okolice
dnevno: 8 h (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,000
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,000

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 14:  
Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)

Scenarij izpostavljenosti 14:  
Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)

Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU21: Potrošniške uporabe
Kategorije izdelkov: PC1: Lepila, tesnilna sredstva

PC6: Sredstva za nego avtomobila
PC24: Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje
PC31: Loščila in mešanice voskov

Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti: Obsega uporabo formulirana maziva v zaprtih in 

odprtih sistemih, vključno s transportom, upravljanjem motorjev in podobnih izdelkov, 
obdelavo izmeta, vzdrževanjem naprav in odstranjevanjem odpadnih olj.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 90Maziva: Nizki izpusti v okolje (okolje)
2 Stran: 91Maziva: Visoki izpusti v okolje (okolje)
3 Stran: 92Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 14: Maziva: Nizki izpusti v okolje (Porabnik)
4 Stran: 93Uporaba lepil in tesnilnih mas-lepila, uporaba v ljubiteljskih dejavnostih 

(Porabnik)
5 Stran: 93Uporaba lepil in tesnilnih mas-Lepilo iz razpršilnika (Porabnik)
6 Stran: 93Uporaba lepil in tesnilnih mas-Tesnilna sredstva (Porabnik)
7 Stran: 94Izdelki za obdelavo zraka-Obdelava zraka, takojšnje delovanje 

(aerosolna razpršila) (Porabnik)
8 Stran: 94Izdelki za obdelavo zraka-Obdelava zraka, neprekinjeno delovanje (trdni 

in tekoči) (Porabnik)
9 Stran: 95Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Pranje avtomobilskih stekel 

(Porabnik)
10 Stran: 95Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Nalivanje v radiatorje 

(Porabnik)
11 Stran: 96Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Sredstvo za odmrzovanje 

ključavnic (Porabnik)
12 Stran: 96Sredstva za nego avtomobila (Pršilo) (Porabnik)
13 Stran: 97Sredstva za nego avtomobila (Porabnik)
14 Stran: 97Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Tekočine (Porabnik)
15 Stran: 98Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Paste (Porabnik)
16 Stran: 98Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Razpršila (Porabnik)
17 Stran: 98Loščila in mešanice voskov-Loščila, vosek/krema (tla, pohištvo, čevlji) 

(Porabnik)
18 Stran: 99Loščila in mešanice voskov-Loščila, razpršilo (pohištvo, čevlji) 

(Porabnik)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Maziva: Nizki izpusti v okolje (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC9a: Močno razpršena notranja uporaba snovi v zaprtih sistemih
ERC9b: Močno razpršena zunanja uporaba snovi v zaprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC9.6d.v1
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Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 270
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 0,14
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 0,37

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno):  0,01
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe:  0,01
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno):  0,01

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 48
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Maziva: Visoki izpusti v okolje (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC8a: Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih
ERC8d: Močno razpršena zunanja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC8.6e.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 270
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 0,14
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 0,37

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
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Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,15
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,05
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,05

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 47
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 14: Maziva: Nizki izpusti v okolje (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC1: Lepila, tesnilna sredstva

PC6: Sredstva za nego avtomobila
PC24: Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje
PC31: Loščila in mešanice voskov

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Uporabljene količine: če ni navedeno drugače, Za vsak primer uporabe so zajete 
uporabljene količine do 2200 g.

Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 100 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 4/dan
Obsega izpostavljenost do 8  h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 468 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, temperatura okolice
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Uporaba pri običajnem prezračevanju

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Orodnje ECETOC TRA se uporablja za oceno izpostavljenosti uporabnika, v soglasju z 
vsebino poročila ECETOC 107 in poglavja R15 iz dokumenta R&CSA TGD. Navedena so 
odstopanja determinant izpostavljenosti od teh virov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Uporaba lepil in tesnilnih mas-lepila, uporaba v ljubiteljskih dejavnostih (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC1: Lepila, tesnilna sredstva

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 30 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 365 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 4  h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 35,73 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 9 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Uporaba lepil in tesnilnih mas-Lepilo iz razpršilnika (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC1: Lepila, tesnilna sredstva

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 30 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 6 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 4  h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 35,73 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 85,05 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Uporaba lepil in tesnilnih mas-Tesnilna sredstva (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC1: Lepila, tesnilna sredstva
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Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 30 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 365 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 1  h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 35,73 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 75 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Izogibajte se uporabi produkta v koncetracijah večjih od 25 %.
Izogibajte se uporabi v prostoru z zaprtimi okni.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Izdelki za obdelavo zraka-Obdelava zraka, takojšnje delovanje (aerosolna razpršila) 
(Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC3: Izdelki za obdelavo zraka

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 50 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 365 dnevi/leto
Obsega uporabo do 4 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,25  h na dogodek.

Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 0,1 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Izdelki za obdelavo zraka-Obdelava zraka, neprekinjeno delovanje (trdni in tekoči) 
(Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC3: Izdelki za obdelavo zraka

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 10 %
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Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 365 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 8 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 35,70 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 0,48 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Pranje avtomobilskih stekel (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC4: Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 5 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 365 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,02  h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 35,70 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 0,5 g.
Obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34m3) pri tipičnem prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Nalivanje v radiatorje (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC4: Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 10 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 365 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,17 h na dogodek.
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Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 428,00 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2000 g.
Obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34m3) pri tipičnem prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Sredstvo za odmrzovanje ključavnic (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC4: Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 50 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 55 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,25 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 214,40 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 4 g.
Obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34m3) pri tipičnem prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Izogibajte se uporabi produkta v koncetracijah večjih od 12,5 %.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Sredstva za nego avtomobila (Pršilo) (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC6: Sredstva za nego avtomobila

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 10 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 55 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,17 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 214,40 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 10 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Izogibajte se uporabi produkta v koncetracijah večjih od 6 %.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Sredstva za nego avtomobila (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC6: Sredstva za nego avtomobila

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 10 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 29 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,50 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 428,00 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 100 g.
Obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34m3) pri tipičnem prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Izogibajte se uporabi produkta v koncetracijah večjih od 12,5 %.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 14

Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Tekočine (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC24: Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 100 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 4 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,17 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 468,00 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2200 g.
Obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34m3) pri tipičnem prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 15

Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Paste (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC24: Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 20 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 10 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,17 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 468,00 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 34 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 16

Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Razpršila (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC24: Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 50 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 6 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,17 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 428,75 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 73 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 17

Loščila in mešanice voskov-Loščila, vosek/krema (tla, pohištvo, čevlji) (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC31: Loščila in mešanice voskov
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Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 50 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 29 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 1,23 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 430,00 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 142 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 18

Loščila in mešanice voskov-Loščila, razpršilo (pohištvo, čevlji) (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC31: Loščila in mešanice voskov

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 50 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 8 dnevi/leto
Obsega uporabo do 1 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 0,33 h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 430,00 cm2
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 35 g.
Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Napovedana izpostavljenost po pričakovanjih ne presega veljavnih orientacijskih vrednosti 
za potrošnika, če se spremenijo ukrepi upravljanja tveganja/pogojev uporabe, prikazani v 
2. odstavku.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 18:  
Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo

Scenarij izpostavljenosti 18:  
Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo

Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti: Obsega uporabo kot vezivo in ločilno sredstvo 

vključno s prenosom, mešanjem, uporabo (vključno z razprševanjem in premazovanjem) 
ter ravnanjem z odpadki.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 101Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Industrijsko (okolje)
2 Stran: 103Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 18: Uporaba kot vezno ali ločevalno 
sredstvo-Industrijsko (delojemalec)

3 Stran: 104Prenos razsutega materiala (delojemalec)
4 Stran: 104Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
5 Stran: 105Dejavnosti mešanja (delojemalec)
6 Stran: 105Dejavnosti mešanja (delojemalec)
7 Stran: 106Izdelava kalupov (delojemalec)
8 Stran: 106Postopek ulivanja (delojemalec)
9 Stran: 107Stroj

Razprševanje (delojemalec)
10 Stran: 108Ročno

Razprševanje (delojemalec)
11 Stran: 108Nanašanje z valjčkom ali čopičem, ročno (delojemalec)
12 Stran: 109Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
13 Stran: 110Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Industrijsko (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in 
izdelkih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC4.10a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 800
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 800
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 40.000

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 20 d/y
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Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 1,0
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 3,0 E-6
 Delež sproščanja v tla iz procesa (začetno sproščanje pred RMM): 0

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 80.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 0.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 4.100.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 18: Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Industrijsko (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC6: Postopki kalandriranja
PROC7: Industrijsko brizganje
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem
PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem
PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, 
peletizacijo

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenos razsutega materiala od shranjevanje k/h rezervoar
Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Uporabite črpalke za posode.
Preprečite izlitje ob snemanju črpalke.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Dejavnosti mešanja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: > 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja.
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Materiale pretočiti neposredno v mešalni kotel.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Dejavnosti mešanja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: > 4 h (inhalacijski)
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja.
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Izdelava kalupov (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, 
peletizacijo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: > 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Postopek ulivanja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC6: Postopki kalandriranja
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Povišana temperatura
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Stroj
Razprševanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC7: Industrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 250 ppm
Inhalacijski: 12,5 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 95%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,313
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,313

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Delovni postopek je potrebno izvesti v zaprtem stanju.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Ročno
Razprševanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC7: Industrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 250 ppm
Inhalacijski: 37,5 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 75%, Trajanje izpostavljenosti 
1 - 4 h
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum.
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,938
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,938

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 4 h .
Po možnosti avtomatizirajte dejavnosti.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.
Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Nanašanje z valjčkom ali čopičem, ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 1 - 4 h  (inhalacijski)
znotraj
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Če je možno, uporabite krtače ali valjčke na dolgih ročajih.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 8  h (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja.
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Temperatura okolice
dnevno: 8 h  (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 10 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 19:  
Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo

Scenarij izpostavljenosti 19:  
Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo

Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU22: Poklicne uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Upoštevani procesi, naloge, dejavnosti: Obsega uporabo kot vezivo in ločilno sredstvo 

vključno s prenosom, mešanjem, uporabo z razprševanjem in premazovanjem ter 
ravnanjem z odpadki

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 111Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Obrt (okolje)
2 Stran: 113Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 19: Uporaba kot vezno ali ločevalno 
sredstvo-Obrt (delojemalec)

3 Stran: 114Prenos razsutega materiala (delojemalec)
4 Stran: 114Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
5 Stran: 115Dejavnosti mešanja (delojemalec)
6 Stran: 115Dejavnosti mešanja (delojemalec)
7 Stran: 116Izdelava kalupov (delojemalec)
8 Stran: 116Postopek ulivanja (delojemalec)
9 Stran: 117Stroj

Razprševanje (delojemalec)
10 Stran: 118Ročno

Razprševanje (delojemalec)
11 Stran: 118Nanašanje z valjčkom ali čopičem, ročno (delojemalec)
12 Stran: 119Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
13 Stran: 119Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Obrt (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC8a: Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih
ERC8d: Močno razpršena zunanja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC8.10b.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 800
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 0,4 
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 1,1

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
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Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,95
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,025
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,025

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): ni uporabeno.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 0.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 130
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 19: Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Obrt (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC6: Postopki kalandriranja
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem
PROC11: Neindustrijsko brizganje
PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, 
peletizacijo

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 15 min - 1 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Uporabite črpalke za posode.
Preprečite izlitje ob snemanju črpalke.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Dejavnosti mešanja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: > 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja.
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Materiale pretočiti neposredno v mešalni kotel.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Dejavnosti mešanja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: > 4 h (inhalacijski)
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja.
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Izdelava kalupov (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, 
peletizacijo

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: > 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 70%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).
Zagotovite, da je prezračevalni sistem redno vzdrževan in preizkušen.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Postopek ulivanja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC6: Postopki kalandriranja
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Povišana temperatura
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30,00 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 70%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).
Zagotovite, da je prezračevalni sistem redno vzdrževan in preizkušen.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Stroj
Razprševanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z lokalnim odsesavanjem
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500 ppm
Inhalacijski: 20 ppm, Z lokalnim odsesavanjem, učinkovitost 80%,
Trajanje izpostavljenosti: 15 min - 1 h
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Delovni postopek je potrebno izvesti v zaprtem stanju.
Po možnosti avtomatizirajte dejavnosti.
Izogibajte se izvajanju delovne operacije v času, daljšem od 1 h .
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Ročno
Razprševanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 1 - 4 h (inhalacijski)

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500 ppm
Inhalacijski: 35 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 93%, Zaščita dihal (x0,1)
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja.
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Dejavnost ločite od drugih dejavnosti. Po možnosti avtomatizirajte dejavnosti.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Nosite zaščito dihal skladno z EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
Pri dejavnostih z veliko razpršitvijo, kjer so verjetni znatni izpusti aerosolov (npr. 
razprševanje), so morda potrebni dodatni ukrepi za zaščito kože, kot so neprepustna 
oblačila in zaščita obraza.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Nanašanje z valjčkom ali čopičem, ročno (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Proizvod temperatura (temperatura okolice)
dnevno: 1 - 4 h  (inhalacijski)
znotraj

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 119 od 156

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 70%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro.)
Če je možno, uporabite krtače ali valjčke na dolgih ročajih.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem

Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Brez lokalnega odsesavanja
Temperatura okolice
dnevno: 8  h (inhalacijski)
znotraj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100 ppm
Inhalacijski: 30,00 ppm, Splošno prezračevanje, učinkovitost 70%
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,750
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,750

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
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Obratovalni pogoji
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Temperatura okolice
dnevno: 8 h  (inhalacijski)
zunaj

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti, zunaj
Inhalacijski: 20 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu. Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 22:  Uporaba kot gorivoScenarij izpostavljenosti 22:  Uporaba kot gorivo
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Uporaba kot gorivo (ali aditiv za gorivo in dodatne sestavine) vključno z dejavnostmi v zvezi 

s prenosom, uporabo, vzdrževanjem naprav in ravnanjem z odpadki.
Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 121Uporaba kot gorivo (okolje)

2 Stran: 122Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 22: Uporaba kot gorivo (delojemalec)

3 Stran: 123Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 123Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 124Transport (delojemalec)
6 Stran: 124Prenos razsutega materiala (delojemalec)
7 Stran: 125Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
8 Stran: 126Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
9 Stran: 126Čiščenje posod in kontejnerjev (delojemalec)
10 Stran: 127Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba kot gorivo (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC7: Industrijska uporaba snovi v zaprtih sistemih
Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 550.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 550.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 1.800.000

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 300 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,005
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,00001
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda usedlina.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 95.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 84,6.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 5.300.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

S predpisanimi kontrolami emisij izpušnih plinov omejene emisije izgorevanja. V regionalni 
oceni izpostavljenosti upoštevane emisije izgorevanja

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 22: Uporaba kot gorivo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Onesnaženje kože takoj umijte.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost zaprti sistemi
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 10,00 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost (Postopek)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25,00 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Transport (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost, uporaba kot gorivo
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 5,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,125
Kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
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Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Velike posode dostava izdelka (zaprt), (breztransport)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm (Zunaj)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum..

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenosi iz sodov/šarž
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm (splošno prezračevanje, učinkovitost 30%)
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja, Učinkovitost 30.%
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Preprečite izlitje ob snemanju črpalke.
Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vozila/kotel vzdrževanje
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 10,00 ppm, SOP Učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Čiščenje posod in kontejnerjev (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje bencin (gorivo za uplinjač) shranjevanje tanks
Brez lokalnega odsesavanja

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Jet A-1
Številka materiala J001

 Obdelano: 26.6.2015
Verzija: 13
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 127 od 156

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 5,00 ppm, SOP Učinkovitost 90%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Uporabljajte postopke za dostop v posode, vključno z dovodom stisnjenega zraka
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme
Prenos po zaprtih vodih
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje, vključno z npr. vzorkovanje, potapljanje
Zunaj: brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 10,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 23:  Uporaba kot gorivoScenarij izpostavljenosti 23:  Uporaba kot gorivo
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU22: Poklicne uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Uporaba kot gorivo (ali aditiv za gorivo in dodatne sestavine) vključno z dejavnostmi v zvezi 

s prenosom, uporabo, vzdrževanjem naprav in ravnanjem z odpadki.
Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 129Uporaba kot gorivo (okolje)

2 Stran: 130Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 23: Uporaba kot gorivo (delojemalec)

3 Stran: 131Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 131Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 132Transport (delojemalec)
6 Stran: 132Prenos razsutega materiala (delojemalec)
7 Stran: 133Polnjenje posod in izlivanje iz njih (delojemalec)
8 Stran: 134Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
9 Stran: 134Čiščenje posod in kontejnerjev (delojemalec)
10 Stran: 135Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba kot gorivo (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC9a: Močno razpršena notranja uporaba snovi v zaprtih sistemih
ERC9b: Močno razpršena zunanja uporaba snovi v zaprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 4.400.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 2.200
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 6.100

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,001
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,00001
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,00001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): ni uporabeno.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 0.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 690.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

S predpisanimi kontrolami emisij izpušnih plinov omejene emisije izgorevanja. V regionalni 
oceni izpostavljenosti upoštevane emisije izgorevanja

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 23: Uporaba kot gorivo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo. Onesnaženje kože takoj 
umijte.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost zaprti sistemi
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20,00 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
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Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 132 od 156

Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost (Postopek)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25,00 ppm
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Transport (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost, uporaba kot gorivo
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 10,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
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Stran:: 133 od 156

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Velike posode dostava izdelka (zaprt), (npr. Kurilno olje in dizelsko gorivo)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 29,75 ppm (Zunaj; posebno usposabljanje za zaposlene (Učinkovitost 15%))
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,744
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,744

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Vodnike pred ločitvojo očistiti.
Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum. 
Učinkovitost 15%.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Polnjenje posod in izlivanje iz njih (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje posod in izlivanje iz njih
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm, splošno prezračevanje, učinkovitost 30%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja, Učinkovitost 30.%
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Uporabite črpalke za posode ali posode skrbno izpraznite.
Preprečite izlitje ob snemanju črpalke.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vzdrževanje opreme npr. Vozila, kotel
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100,00 ppm
Inhalacijski: 20,00 ppm, SOP Učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Čiščenje posod in kontejnerjev (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Posoda/kontejner čiščenje
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100,00 ppm
Inhalacijski: 20,00 ppm, SOP Učinkovitost 80%
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Uporabljajte postopke za dostop v posode, vključno z dovodom stisnjenega zraka.
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Prenos po zaprtih vodih.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunaj: brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 24:  Uporaba kot gorivoScenarij izpostavljenosti 24:  Uporaba kot gorivo
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU21: Potrošniške uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Obsega širokopotrošno uporabo v Goriva
Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 137Uporaba kot gorivo (okolje)

2 Stran: 138Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 10: Uporaba v čistilnih sredstvih-Porabnik 
(Porabnik)

3 Stran: 138Tekoča goriva -  Polnjenje vozil z gorivom (Porabnik)
4 Stran: 139Tekoča goriva -  Kurilno olje (Porabnik)
5 Stran: 139Tekoča goriva -  Uporaba v vrtni opremi (Porabnik)
6 Stran: 140Tekoča goriva -  Polnjenje vrtne opreme z gorivom (Porabnik)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba kot gorivo (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC9a: Močno razpršena notranja uporaba snovi v zaprtih sistemih
ERC9b: Močno razpršena zunanja uporaba snovi v zaprtih sistemih

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC9.12c.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 180.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 89 
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 245

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,001
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,00001
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,00001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).
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Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 31.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

S predpisanimi kontrolami emisij izpušnih plinov omejene emisije izgorevanja. V regionalni 
oceni izpostavljenosti upoštevane emisije izgorevanja

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 10: Uporaba v čistilnih sredstvih-Porabnik (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC13: Goriva

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Uporabljene količine: če ni navedeno drugače, Za vsak primer uporabe so zajete 
uporabljene količine do 50.000 g.

Koncentracija substance v zmesi:

Razen če ni drugače navedeno, obsega koncentracije do 100 %
Trajanje in pogostost uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, Obsega uporabo do 0,143 čas/dan
Obsega izpostavljenost do 2  h na dogodek.

Človeški dejavniki, neodvisni od upravljanja tveganj:

Obsega površino stika s kožo do 420 m2.
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Razen če ni drugače navedeno, temperatura okolice.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3.
Uporaba pri običajnem prezračevanju.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Orodnje ECETOC TRA se uporablja za oceno izpostavljenosti uporabnika, v soglasju z 
vsebino poročila ECETOC 107 in poglavja R15 iz dokumenta R&CSA TGD. Navedena so 
odstopanja determinant izpostavljenosti od teh virov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Tekoča goriva -  Polnjenje vozil z gorivom (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC13: Goriva

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega uporabo do 52 d/y.
Obsega frekvenco do 1 dogodki na dan.
Obsega izpostavljenost do 0,05  h (= 3 minute ) na dogodek.
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Obsega uporabo na prostem. Obsega uporabo pri velikosti prostora  100 m3.
Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 50.000 g.
Obsega površino stika s kožo do 210,00  cm2.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Tekoča goriva -  Kurilno olje (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC13: Goriva

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega uporabo do 365 d/y.
Obsega frekvenco do 1 dogodki na dan.
Obsega izpostavljenost do 0,03  h (= 2 minute ) na dogodek.

Drugi relevantni pogoji uporabe:

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju. Obsega uporabo pri velikosti 
prostora 20 m3.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 1.500 g.
Obsega površino stika s kožo do 210,00  cm2.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Tekoča goriva -  Uporaba v vrtni opremi (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC13: Goriva

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega uporabo do 26 d/y.
Obsega frekvenco do 1 dogodki na dan.
Obsega izpostavljenost do 2,00  h (= 120 minute ) na dogodek.

Drugi relevantni pogoji uporabe:

Obsega uporabo na prostem. Obsega uporabo pri velikosti prostora  100 m3.
Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 1.000 g.
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Tekoča goriva -  Polnjenje vrtne opreme z gorivom (Porabnik)
Seznam deskriptorjev uporabe
(pod-)kategorije izdelkov: PC13: Goriva

Obratovalni pogoji
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega uporabo do 26 d/y.
Obsega frekvenco do 1 dogodki na dan.
Obsega izpostavljenost do 0,03  h (= 2 minute ) na dogodek.

Drugi relevantni pogoji uporabe:

Obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34m3) pri tipičnem prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 1.000 g.
Obsega površino stika s kožo do 420,00  cm2.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji in ukrepi za informacijo in navodila za ravnanje za uporabnika:

Poleg teh pogojev za uporabo niso določeni drugi posebni ukrepi za upravljanje s tveganji.

Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Napovedana izpostavljenost po pričakovanjih ne presega veljavnih orientacijskih vrednosti 
za potrošnika, če se spremenijo ukrepi upravljanja tveganja/pogojev uporabe, prikazani v 
2. odstavku.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 25:  Uporaba kot obratovalne snoviScenarij izpostavljenosti 25:  Uporaba kot obratovalne snovi
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Obratovalne snovi kot npr. kabelska olja, olja za toplotne prenosnike, hladila, izolatorje, 

hladilna sredstva, hidravlične tekočine uporabljajte v industrijskih napravah, vključno z 
njihovim vzdrževanjem in transferju materiala.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 141Uporaba kot obratovalne snovi (okolje)
2 Stran: 142Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 

scenariju za izpostavljenost 25: Obratovalne snovi (delojemalec)
3 Stran: 143Prenos razsutega materiala (delojemalec)
4 Stran: 144Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
5 Stran: 144Polnjenje izdelkov/opreme (zaprti sistemi) (delojemalec)
6 Stran: 145Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod (delojemalec)
7 Stran: 145Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
8 Stran: 146Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
9 Stran: 146Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
10 Stran: 147Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
11 Stran: 148Ponovna obdelava izmeta (delojemalec)
12 Stran: 148Vzdrževanje opreme (delojemalec)
13 Stran: 149Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba kot obratovalne snovi (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC7: Industrijska uporaba snovi v zaprtih sistemih
Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC7.13a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 550
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,018
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 10
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 500

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 20 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,005
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 3E-05
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,001

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 0.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 0.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 63.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2 000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 25: Obratovalne snovi (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
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Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Onesnaženje kože takoj umijte.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Prenos razsutega materiala (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenos razsutega materiala od/k/h shranjevanje
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 25,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,625
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,625

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenosi iz sodov/šarž
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 10,00 ppm (Uporabite črpalke za posode. Učinkovitost 80%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Uporabite črpalke za posode. Učinkovitost 80%

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Polnjenje izdelkov/opreme (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje izdelkov/opreme
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 5,00 ppm (LEV Učinkovitost 90%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,125
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,125
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod (ročno)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm (Zračenje, Učinkovitost 30%)
Kožni: 0 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaključena oprema (obratovalne snovi)
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 10,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Odprta oprema (obratovalne snovi)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Odprta oprema (obratovalne snovi); povišana temperatura
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20,00 ppm
Inhalacijski: 2,00 ppm (LEV, Učinkovitost 90%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,050
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,050

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost 
izpostavljenosti

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Odprta oprema (obratovalne snovi); povišana temperatura (hlapi)
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 20,00 ppm
Inhalacijski: 2,00 ppm (LEV, Učinkovitost 90%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,050
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,050

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Ponovna obdelava izmeta (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predelava izdelkov
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm (Zračenje, Učinkovitost 30%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja (ne manj kot 3 do 5 izmenjav zraka 
na uro).

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

Vzdrževanje opreme (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vzdrževanje opreme
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 50,00 ppm
Inhalacijski: 10,00 ppm (SOP Učinkovitost 80%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme.
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

Shranjevanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunaj: brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 10,00 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,250
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,250

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Zagotovite obstoj posebnih točk za vzorčenje.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 26:  
Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah

Scenarij izpostavljenosti 26:  
Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah

Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU22: Poklicne uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Uporaba premazov in veziv pri visokih in nizkih gradnjah, vključno s tlakovanjem, 

asfaltiranjem in prekrivanjem streh ter montažo tesnilnih membran.
Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 151Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah (okolje)

2 Stran: 152Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 26: Uporaba v visokih in nizkih gradnjah 
(delojemalec)

3 Stran: 153Prenosi iz sodov/šarž. Naprava, ki ni vezana na določen izdelek 
(delojemalec)

4 Stran: 154Ročno nanašanje pripravkov (npr. Nanašanje z valjem in čopičem) 
(delojemalec)

5 Stran: 154Razpršiti/razprševati z uporabo stroja (delojemalec)
6 Stran: 155Potapljanje in polivanje (delojemalec)
7 Stran: 155Čiščenje in vzdrževanje naprave. (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC8d: Močno razpršena zunanja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih
ERC8f: Močno razpršena zunanja uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC8.15.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 5.100
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 50.000
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 2,5
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 7,0

Trajanje in pogostost uporabe:

Kontinuirano izločanje, 365 d/y
Okoljski dejavniki, na katere ne vpliva upravljanje s tveganji:

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Delež sproščanja v zrak iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,95
Delež sproščanja v odpadne vode iz razpršene uporabe: 0,01
Delež sproščanja v tla iz razpršene uporabe (samo regionalno): 0,04

Druge informacije: Za izračun izpostavljenosti okolja z modelom Petrorisk je bila uporabljena blok metoda za 
ogljikovodike (HBM).
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzroča sladka voda.
Obdelava odpadnih voda ni potrebna.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): ni uporabeno.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= % 0.
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Ne trosite industrijskih muljev po naravnih tleh.
Mulj s čistilne naprave mora biti sežgan, shranjen ali predelan.

Smernice za odstranjevanje
Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalnimi čistilnimi napravami:

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%):  94,7.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%) 94,7
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 780
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2000.

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Zunanja obdelava in odstranjevanje odpadkov morata biti skladna s krajevnimi in/ali 
nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Zunanje zbiranje in ponovna uporaba odpadkov ob upoštevanju veljavnih krajevnih in/ali 
nacionalnih predpisov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 26: Uporaba v visokih in nizkih gradnjah (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s 
tehtanjem)
PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem
PROC11: Neindustrijsko brizganje
PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Tekoč

Parni tlak 0,5 - 10 kPa
Koncentracija substance v zmesi:

Obsega delež snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
Trajanje in pogostost uporabe:

Obsega dnevno izpostavljenost do 8 h (če ni navedeno drugače).
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več 
kot 20 °C (v olikor ni navedeno drugače).
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu 
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo.
Onesnaženje kože takoj umijte.
Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, da pride izdelek v stik z 
rokami.
Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da bi zmanjšali izpostavljenost na minimum 
in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Prenosi iz sodov/šarž. Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

15 min - 1 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenosi materiala. Zunaj.
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100,00 ppm
Inhalacijski: 14,00 ppm (15 min - 1 ure, Zunaj)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,350
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,350

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 1 h.
Uporabite črpalke za posode.
Preprečite izlitje ob snemanju črpalke.
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Ročno nanašanje pripravkov (npr. Nanašanje z valjem in čopičem) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

1 - 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Nanašanje z valjem in čopičem. Zunaj.
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100,00 ppm
Inhalacijski: 35,70 ppm (1 - 4 ure; Zunaj; posebno usposabljanje za zaposlene 
(Učinkovitost 15%))
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,839
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,839

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 4 h.
Če je možno, uporabite krtače ali valjčke na dolgih ročajih.
Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

Razpršiti/razprševati z uporabo stroja (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC11: Neindustrijsko brizganje

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z uporabo stroja. Zunaj.
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 500,00 ppm
Inhalacijski: 35,00 ppm (zunaj; Zaščitna dihalna maska (x 0,1), Učinkovitost 90%)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,875
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,875
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Uporaba v prezračevani kabini, v katero priteka filtriran zrak z nadtlakom z zaščitnim 
faktorjem > 20.
Dejavnost ločite od drugih dejavnosti.

Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno
Nosite zaščito dihal skladno z EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Potapljanje in polivanje (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

1 - 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Obdelava s potapljanjem in nalivanjem. Zunaj.
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100,00 ppm
Inhalacijski: 35,70 ppm (1 - 4 ure; zunaj; posebno usposabljanje za zaposlene 
(Učinkovitost 15%))
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,839
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,839

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 4 h.
Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Čiščenje in vzdrževanje naprave. (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

15 min - 1 ure
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje naprave.
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Brez dodatni modifikator izpostavljenosti
Inhalacijski: 100,00 ppm
Inhalacijski: 20,00 ppm (15 min - 1 ure)
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

inhalacijski: 0,500
kožni: 0,000
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,500

Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno
Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Zdravje
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od DNEL za draženje na 
koži. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih vplivov na 
zdravje. Uporabnikom priporočamo upoštevanje nacionalnih mejnih vrednosti ta delovno 
mesto ali ustreznih vrednosti.
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Okolje
vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse lokacije; 
zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji morda 
potrebna projekcija v merilu.
Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na 
lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi.
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi.
dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih tehnologijah so na voljo v 
informativnem gradivu SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu

	VARNOSTNI LIST
	ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
	1.1 Identifikator izdelka
	1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
	1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
	1.4 Telefonska številka za nujne primere

	ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
	2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
	2.2 Elementi etikete
	2.3 Druge nevarnosti

	ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah
	3.1 Snovi

	ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
	4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
	4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
	4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

	ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
	5.1 Sredstva za gašenje
	5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
	5.3 Nasvet za gasilce

	ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
	6.1 Osebni varnostni ukrepi, zašcitna oprema in postopki v sili
	6.2 Okoljevarstveni ukrepi
	6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
	6.4 Sklicevanje na druge oddelke

	ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
	7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
	7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
	7.3 Posebne končne uporabe

	ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
	8.1 Parametri nadzora
	8.2 Nadzor izpostavljenosti
	Osebna zaščitna oprema

	ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
	9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
	9.2 Druge informacije

	ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
	10.1 Reaktivnost
	10.2 Kemijska stabilnost
	10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
	10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
	10.5 Nezdružljivi materiali
	10.6 Nevarni razpadli proizvodi

	ODDELEK 11: Toksikološki podatki
	11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

	ODDELEK 12: Ekološki podatki
	12.1 Strupenost
	12.2. Obstojnost in razgradljivost
	12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
	12.4 Mobilnost v tleh
	12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
	12.6 Drugi neugodni učinki

	ODDELEK 13: Odstranjevanje
	13.1 Metode ravnanja z odpadki

	ODDELEK 14: Podatki o prevozu
	14.1 Številka ZN
	14.2 Pravilno odpremno ime ZN
	14.3 Razredi nevarnosti prevoza
	14.4 Skupina embalaže
	14.5 Nevarnosti za okolje
	14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
	14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

	ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
	15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
	15.2 Ocena kemijske varnosti

	ODDELEK 16: Drugi podatki

	Scenarij izpostavljenosti
	Scenarij izpostavljenosti 1:  Proizvodnja snovi
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Proizvodnja snovi (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 1: Proizvodnja snovi (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Vzorkovanje procesov (delojemalec)
	Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 2:  Uporaba v obliki vmesnega izdelka
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba v obliki vmesnega izdelka (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 2: Uporaba v obliki vmesnega izdelka (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Z vzorkovanjem (delojemalec)
	Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 3:  Distribucija
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Distribucija (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 3: Distribucija (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Z vzorkovanjem (delojemalec)
	Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Polnjenje sodov in majhnih pakirnih enot (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 4:  Oblikovanje in prepakiranje
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Oblikovanje in prepakiranje (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 4: Oblikovanje in prepakiranje (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Z vzorkovanjem (delojemalec)
	Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Dejavnosti mešanja (odprti sistemi) (delojemalec)
	Polnjenje posod in izlivanje iz njih, Ročno (delojemalec)
	Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
	Tabletiranje, kompresija, ekstrudiranje ali peletizacija (delojemalec)
	Polnjenje sodov in majhnih pakirnih enot (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 11:  Maziva
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Maziva (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 11: Maziva (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (para) (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
	Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Posebna naprava (delojemalec)
	Začetno tovarniško polnjenje opreme (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (para) (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (para) (delojemalec)
	Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
	Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
	Razprševanje (delojemalec)
	Razprševanje (para) (delojemalec)
	Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
	Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
	Stroji in naprave (vzdrževanje majhnih naprav) (delojemalec)
	Ponovna obdelava izmeta (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 12:  Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Maziva: Nizki izpusti v okolje (okolje)
	Maziva: Visoki izpusti v okolje (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 12: Maziva: Nizki izpusti v okolje (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Uporaba opreme, ki vsebuje motorna olja in podobne snovi (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (Para) (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Posebna naprava (delojemalec)
	Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod
Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (Para) (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (delojemalec)
	Uporaba in mazanje odprte opreme z veliko energijo (Para) (delojemalec)
	Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
	Vzdrževanje (velikih naprav in konfiguracija stroja) (delojemalec)
	Stroji in naprave (vzdrževanje majhnih naprav) (delojemalec)
	Servis motornih maziv (delojemalec)
	Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
	Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
	Glajenje in valjanje, ročno (delojemalec)
	Razprševanje (delojemalec)
	Razprševanje (Para) (delojemalec)
	Razprševanje
alternativno: Splošno prezračevanje in zaščita dihal (delojemalec)
	Razprševanje
alternativno: (Para) (delojemalec)
	Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 14:  Maziva (Nizki izpusti v okolje/Visoki izpusti v okolje)
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Maziva: Nizki izpusti v okolje (okolje)
	Maziva: Visoki izpusti v okolje (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 14: Maziva: Nizki izpusti v okolje (Porabnik)
	Uporaba lepil in tesnilnih mas-lepila, uporaba v ljubiteljskih dejavnostih (Porabnik)
	Uporaba lepil in tesnilnih mas-Lepilo iz razpršilnika (Porabnik)
	Uporaba lepil in tesnilnih mas-Tesnilna sredstva (Porabnik)
	Izdelki za obdelavo zraka-Obdelava zraka, takojšnje delovanje (aerosolna razpršila) (Porabnik)
	Izdelki za obdelavo zraka-Obdelava zraka, neprekinjeno delovanje (trdni in tekoči) (Porabnik)
	Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Pranje avtomobilskih stekel (Porabnik)
	Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Nalivanje v radiatorje (Porabnik)
	Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje-Sredstvo za odmrzovanje ključavnic (Porabnik)
	Sredstva za nego avtomobila (Pršilo) (Porabnik)
	Sredstva za nego avtomobila (Porabnik)
	Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Tekočine (Porabnik)
	Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Paste (Porabnik)
	Drsna sredstva, maziva in sredstva za popuščanje-Razpršila (Porabnik)
	Loščila in mešanice voskov-Loščila, vosek/krema (tla, pohištvo, čevlji) (Porabnik)
	Loščila in mešanice voskov-Loščila, razpršilo (pohištvo, čevlji) (Porabnik)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 18:  Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Industrijsko (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 18: Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Industrijsko (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
	Dejavnosti mešanja (delojemalec)
	Dejavnosti mešanja (delojemalec)
	Izdelava kalupov (delojemalec)
	Postopek ulivanja (delojemalec)
	Stroj
Razprševanje (delojemalec)
	Ročno
Razprševanje (delojemalec)
	Nanašanje z valjčkom ali čopičem, ročno (delojemalec)
	Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
	Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 19:  Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Obrt (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 19: Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo-Obrt (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
	Dejavnosti mešanja (delojemalec)
	Dejavnosti mešanja (delojemalec)
	Izdelava kalupov (delojemalec)
	Postopek ulivanja (delojemalec)
	Stroj
Razprševanje (delojemalec)
	Ročno
Razprševanje (delojemalec)
	Nanašanje z valjčkom ali čopičem, ročno (delojemalec)
	Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem (delojemalec)
	Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 22:  Uporaba kot gorivo
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba kot gorivo (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 22: Uporaba kot gorivo (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Transport (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
	Čiščenje posod in kontejnerjev (delojemalec)
	Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 23:  Uporaba kot gorivo
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba kot gorivo (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 23: Uporaba kot gorivo (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Transport (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Polnjenje posod in izlivanje iz njih (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
	Čiščenje posod in kontejnerjev (delojemalec)
	Skladiščenje razsutega materiala (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 24:  Uporaba kot gorivo
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba kot gorivo (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 10: Uporaba v čistilnih sredstvih-Porabnik (Porabnik)
	Tekoča goriva -  Polnjenje vozil z gorivom (Porabnik)
	Tekoča goriva -  Kurilno olje (Porabnik)
	Tekoča goriva -  Uporaba v vrtni opremi (Porabnik)
	Tekoča goriva -  Polnjenje vrtne opreme z gorivom (Porabnik)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 25:  Uporaba kot obratovalne snovi
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba kot obratovalne snovi (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 25: Obratovalne snovi (delojemalec)
	Prenos razsutega materiala (delojemalec)
	Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
	Polnjenje izdelkov/opreme (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Splošna izpostavljenost (odprti sistemi) (delojemalec)
	Ponovna obdelava izmeta (delojemalec)
	Vzdrževanje opreme (delojemalec)
	Shranjevanje (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti

	Scenarij izpostavljenosti 26:  Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah
	Seznam deskriptorjev uporabe
	Aplikacija
	Uporaba v Uporaba v visokih in nizkih gradnjah (okolje)
	Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za izpostavljenost 26: Uporaba v visokih in nizkih gradnjah (delojemalec)
	Prenosi iz sodov/šarž. Naprava, ki ni vezana na določen izdelek (delojemalec)
	Ročno nanašanje pripravkov (npr. Nanašanje z valjem in čopičem) (delojemalec)
	Razpršiti/razprševati z uporabo stroja (delojemalec)
	Potapljanje in polivanje (delojemalec)
	Čiščenje in vzdrževanje naprave. (delojemalec)
	Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija izpostavljenosti



