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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:
Numer rejestru REACH.:

Paliwo do silników diesla
01-2119484664-27-XXXX
Ta karta charakterystyki dotyczy następujących produktów:
Nr. 118 - Super Diesel z addytyw
Nr. 119 - Diesel
Nr. 120 - Agip Super Diesel Forte
Nr. 241 - Diesel bez addytyw, 'Bio' > 4,4%, Austria
Nr. 242 - Diesel z addytyw, 'Bio' > 4,4%, Austria
Nr. 247 - Agip Super Diesel Forte bez 'Bio'
Nr. 248 - Super Diesel z addytyw bez 'Bio'
Nr. 249 - Diesel bez 'Bio'
Nr. 251 - Diesel fuel for ships, coloured
Nr. 272 - Super Diesel B5 z addytyw, Export
Nr. 273 - Diesel B5 Export

CAS-numer:
68334-30-5
EG (Wspólnota Europejska)-numer:
Numer indexowy UE:

269-822-7
649-224-00-6

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowanie ogólne:

Paliwo do silników diesla
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Zidentyfikowane zastosowania:

Zastosowanie przemysłowe:
1
Produkcja substancji

Strona 16

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

2

Zastosowanie substancji jako półprodukt

Strona 26

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

3

Rozmieszczenie

Strona 36

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

Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin

Strona 47

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

5

Zastosowanie w powłokach

Strona 59

SU 3; PROC 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,10,13,14,15; ERC 4; SpERC 4.3a.v1

7

Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach
gazowych i naftowych

Strona 90

SU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 4; SpERC -

9

Zastosowanie jako środki smarne

Strona 116

SU 3; PROC 1,2,3,4,7,8a,8b,9,10,13,15,17,18; ERC 4,7; SpERC 4.6a.v1

12

Płyny do obróbki metali / Oleje walcownicze

Strona 154

SU 3; PROC 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,10,13,15,17; ERC 4; SpERC 4.7a.v1

13

Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych

Strona 169

SU 3; PROC 1,2,3,4,6,7,8a,8b,10,14,15; ERC 4; SpERC 4.10a.v1

15

Zastosowanie w paliwach

Strona 185

SU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15,16; ERC 7; SpERC 7.12a.v1

18

Płyny funkcjonalne

Strona 207

SU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,15; ERC 7; SpERC 7.13a.v1

21

Produkcja i przeróbka gumy

Strona 217

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

Zastosowanie gospodarcze:
6
Zastosowanie w powłokach

Strona 73

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

8

Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach
gazowych i naftowych

Strona 103

SU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 8d; SpERC -

10

Zastosowanie jako środki smarne
(Słabe uwolnienie do atmosfery/Silne uwolnienie do atmosfery)

Strona 133

SU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,10,11,13,15,17,18,20; ERC 8a,8d,9a,9b; SpERC 8.6c.v1,9.6b.v1

14

Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych

Strona 181

SU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 8a,8d; SpERC 8.10b.v1

16

Zastosowanie w paliwach

Strona 193

SU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15,16; ERC 9a,9b; SpERC 9.12b.v1

Stosowanie przez konsumenta:
17
Zastosowanie w paliwach

Strona 202

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

Oleje gazowe (próżnia, paliwa hydrokrakowane i destylowane)
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1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Oznaczenie firmowe:

Eni Deutschland GmbH
30

Ulica, skrytka pocztowa: Theresienhöhe
Kod pocztowy, miejscowość:

Telefon:
Telefax:

80339 München
Niemcy
+49 (0)89-59 07-0
+49 (0)89-59 63-03

Informacja o stacji pogotowia:

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

1.4 Numer telefonu alarmowego
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 3; H226
Łatwopalna ciecz i pary.
Acute Tox. 4; H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Skin Irrit. 2; H315
Działa drażniąco na skórę.
Carc. 2; H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
STOT RE 2; H373
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.
Asp. Tox. 1; H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Aquatic Chronic 2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (CLP)

Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania oparów.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P261
P280

P331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.

P501

Zawartość/zbiornik dostarczyć do punktu utylizacji odpadów specjalnych.

P301+P310

2.3 Inne zagrożenia
Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek.

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach
3.1 Substancje
Charakterystyka chemiczna:

Paliwo do silników diesla zgodna DIN EN 590.
Kompleksowa mieszanina z parafinowych, cykloparafinowych, aromatycznych i
olefinowych węglowodorów. Może zawierać dodatki.
Koncetracja FAME (Biodiesel) do 7 Vol%.
68334-30-5

CAS-numer:
EG (Wspólnota Europejska)-numer:
Numer indexowy UE:

269-822-7
649-224-00-6

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne:

Po wdechu:

Pierwsza pomoc: stosować samoochronę!
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W razie utraty przytomności ułożyć i transportować na boku.
Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, rozluźnić ubranie i ułożyć w
spokoju. W razie trudności w oddychaniu podać tlen. Przy zatrzymaniu oddechu lub przy
nieregularnym oddechu należy zastosowć sztuczne oddychanie. Natychmiast sprowadzić
lekarza.

W następstwie kontaktu ze skórą:

Po podrażnieniu oczu:

Po połknięciu:

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć używając dużej ilością wody z
mydłem.
Należy udać się do dermatologa.
Natychmiast przemyć przez około 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod bieżącą
wodą. Następnie skonsultować się z okulistą.
Nie należy wywoływać wymiotów. Niebezpieczeństwo aspiracji! Natychmiast sprowadzić
lekarza.
Przy wymiotach ułożyć głowę w pozycji bocznej. Zapewnić drożność dróg oddechowych.
Charakterystyczny zapach pozwala ustalić sposób doustnego spożycia produktu.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Bóle głowy, mdłości, zamroczenie, zawroty, duszność, utrata świadomości.
wydrukowane przez Eni Deutschland
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
przy połknięciu z bezpośrednimi wymiotami może nastąpić aspiracja do płuc, co może
prowadzić do chemicznej pneumoni lub do uduszenia. W razie podrażnienia płuc pierwsze
leczenie dexamethason-em w spray-u. Regulacja działania układu krążenia ewentualnie
przy zastosowaniu terapi szokowej.
W wyniku zakrztuszenia: Natychmiast wypić obficie wodę z dużą ilością aktywnego
węgla. W żadnym wypadku nie należy aplikować mleka lub tłustych olei. Możliwie
szybko udrożnić jelita.
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu (Nor-)adrenaliny i jej pochodnych.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:

Piana, suche środki gaśnicze, ABC-proszek, rozpylony strumień wody, dwutlenek węgla,
piasek.
Nie zalecane, ze względów bezpieczeństwa, środki gaśnicze:

Pełny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Łatwopalna ciecz i pary. Pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, cięższe od
powietrza. Przemieszczają się one ku ziemi i przy zaplonie rozprzestrzeniają się na
dużej powierzchni.
Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, tlenek i dwutlenek
węgla, sadza.

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Szczególne zabezpieczenia w walce z poparzeniami:

Dodatkowe informacje:

Założyć ubranie ochronne przeciwpożarowe oraz aparat tlenowy.
Narażone na uszkodzenie pojemniki schładzać spryskując wodą. Nie wdychać dymów
powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
Należy osobno składować skażone płyny gaśnicze. Skażona woda gaśnicza musi
zastać zabezpieczona zgodnie z odpowiednimi przepisami sanitarnymi.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
Zaprowadzić ludzi w bezpieczne miejsce. Nie dopuszczać osób nie posiadających
wyposażenia ochronnego.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy nosić zalecane wyposażenie ochronne.
Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację.
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6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Uniemożliwić przeniknięcie do gruntu lub kanalizacji.
w przypadku uwolnienia do środowiska zawiadomić odpowiedzialne instytucje.
W razie wycieku w większej ilości: Zagrożenie dla wody pitnej.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
usuwania skażenia

Informacje dodatkowe:

Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie
olejem). Należy usuną z powierzchni wody (np.:,odsysając).
Zebrać niepalnym, wiążącym ciecz materiałem (np. piasek/ziemia/ziemia
okrzemkowa/Vermiculit) i usunąć na odpady zgodnie z przepisami. Nie spłukiwać wodą
ani środkami zawierającymi wodę.
Opary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Należy zwrócić uwagę na
możliwość ponownego zapłonu.
Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
W celu uzupełnienia patrz sekcja8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia w celu bezpiecznego użytkowania:

Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację miejsca pracy.
Należy używać ubranie robocze zabezpieczone antystatycznie.
Należy stosować tylko narzędzia zabezpieczone antyelektrostatyczne (nie powodujące
iskrzenia).
Unikać tworzenia się mgły olejowej. Nie wdychać par.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nie używać do oczyszczania.
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu:

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Trzymać z dala od
gorących powierzchni.
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Zakaz
spawania.
Należy stosować uziemione urządzenia. Należy zwrócić uwagę na możliwość ponownego
zapłonu. Należy stosować urządzenia zabezpieczone na wypadek eksplozji.
Ostrożnie z opróżnionymi pojemnikami. Podczas spalania istnieje możliwość eksplozji.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Wymagania dotyczące pojemników i miejsca składowania:

Należy używać tylko pojemników zalecanych dla danego produktu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed przenikaniem w
podłoże.
Nadający się materiał: Stal, HD polietylen, dopuszczone do użytku kanistry zapasowe
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Ogólne zalecenia przy magazynowaniu:

Inne wskazania:

Nie magazynować razem z utleniaczami.
Nie magazynować razem z materiałami utleniającymi, samozapalnymi i wysoce
łatwopalnymi ciałami stałymi.
Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Klasyfikacja magazynowa:

3 = Łatwo zapalne substancje ciekłe

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Informacje dodatkowe:

Nie zawiera żadnych substancji o najwyższym dopuszczalnym stężeniu

DNEL/DMEL:

DNEL krótki czas, pracownik, inhalacyjny: 4300 mg/m3/15min (1560 mg/m3/4h).
DNEL Długi czas, pracownik, skórny: 2,9 mg/kg/8h (30 mg/kg/d)
DNEL Długi czas, pracownik, inhalacyjny: 68 mg/m3/8h (Aerozol) (125 mg/kg/d)
DNEL krótki czas, konsument, inhalacyjny: 2600 mg/m3/15min (1560 mg/m3/4h)
DNEL Długi czas, konsument, skórny: 1,3 mg/kg/24h (30 mg/kg/d)
DNEL Długi czas, konsument, inhalacyjny: 20 mg/m3/24h (Aerozol) (125 mg/kg/d)

8.2 Kontrola narażenia
Dbać o dobrą wentylację pomieszczenia, odsysanie/odpowietrzenie.
W zamkniętych pomieszczeniach: Zaleca się opróżnianie przez wypompowanie.
W obszarze zewnętrznym i otwartych halach naturalna wentylacja jest wystarczająca.

Środki ochrony indywidualnej
Kontrola narażenia w miejscu pracy
Ochrona dróg oddechowych:

Ochrona rąk:

Ochrona wzroku:

Zaleca się ochronę układu oddechowego po pojawieniu się oparów.
Używać filtra typu A zgodnego z normą EN 14387 (= chroniącego przed oparami
związków organicznych).
Przy nieklarownych stosunkach i zawartości tlenu poniżej 17% należy używać sprzętu
do ochrony dróg oddechowych z niezależnym obiegiem powietrza.
Rękawice ochronne zgodne z normą EN 374.
Material rękawiczek:
Działanie krótkotrwałe: kauczuk chloroprenowy, polichloropren albo PVC (0,5 mm; max.
4h).
Przy dłuższym narażeniu:
Nitrylokauczuk (0,35 mm) albo kauczuk fluorowy (0,4 mm).
Czas przebicia: >= 480 min.
Nie nadający się materiał: Kauczuk naturalny, kauczuk butylowy.
Należy przestrzegać wskazówek producenta rękawic dotyczących przepuszczania i
wytrzymałości na przetarcie.
Szczelnie przylegające okulary chronne zgodne z normą EN 166.
W przypadku zwiększonego niebezpieczeństwa dodatkowo Maska ochronna twarzy
(przyłbica).
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kombinezon/Należy nosić odzież ochronną odporną substancje olejowe.
W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie.
Po pracy dokładne oczyszczenie i pielęgnacja skóry.
Nie wolno przechowywać w kieszeniach ubrania matriałów nasączonych produktem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:

Zapach:
Zapach powstający podczas tlenia:
wartość pH:

Forma: ciekły
Barwa: żółty
charakterystyczny, po Olej mineralny
brak danych
brak danych
-40 do +6 °C (CONCAWE 2010a)

Temperatura topnienia/krzepnięcia:
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zapłonu i zasięg płomienia:
Szybkość parowania:
Łatwopalność:
Granice wybuchowości:

Parowanie:
Gęstość pary:
Gęstość:
Rozpuszczalność:
Rozpuszczalność w wodzie:
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

Temperatura samozapłonu:
Rozkład termiczny:
Lepkość, kinematyczny:
Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniające:

168 - 366 °C (DIN EN ISO 3405)
> 56 °C (1013 hPa, CONCAWE 2010a)
brak danych
Łatwopalna ciecz i pary.
DGW (Dolna granica wybuchowości): 0,60 Vol%
GGW (Górna granica wybuchowości): 6,50 Vol%
przy 20 °C: <= 1 hPa
przy 40 °C: 4 hPa (CONCAWE 1996a)
brak danych
przy 15 °C: 0,8367 g/mL (DIN EN ISO 12185)
łączący się z większością rozpuszczalników organicznych
przy 20 °C: praktycznie nierozpuszczalny
3,9 - 6 log P(o/w)
Może nastąpić zauważalna bioakumulacja (log P(o/w) >3).
brak danych
brak danych
przy 40 °C: 2,72 mm2/s (DIN EN ISO 3104)
Produkt nie ma właściwości wybuchowych. Opary mogą tworzyć z
powietrzem mieszaninę wybuchową.
Nie utleniający.

9.2 Inne informacje
Temperatura samozapłonu:
informacje dodatkowe:
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność
Łatwopalna ciecz i pary.
Tworzy z powietrzem mieszankę wybuchową, również w pustych, nie oczyszczonych
pojemnikach.
Pary są cięższe od powietrza, rozprzesrzeniają się przy podłożu.

10.2 Stabilność chemiczna
Stabilne w podanych warunkach magazynowania.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Pary są cięższe od powietrza, rozprzesrzeniają się przy podłożu.
Przy mocnym ogrzaniu: Zagrożenie pożarowe/Niebezpieczeństwo samozapłonu.
Reaguje z utleniaczami.

10.4 Warunki, których należy unikać
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed promieniami słonecznymi.

10.5 Materiały niezgodne
Środek utleniający

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Rozkład termiczny:

Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, tlenek i dwutlenek
węgla, sadza.
brak danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:

LD50 Szczur, doustny:
> 2000 mg/kg bw (CONCAWE)
LC50 Szczur, inhalacyjny: 4,1 mg/L/4h (OECD 403)
LD50 Królik, skórny:
> 5000 mg/kg bw (OECD 434)
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Toksyczność ostra (doustny): W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Toksyczność ostra (skórny): W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Toksyczność ostra (inhalacyjny): Acute Tox. 4; H332 = Działa szkodliwie w następstwie
wdychania. Może powodować podrażnienia.
Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2; H315 = Działa drażniąco na skórę.
Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami (Królik): drażniący (API
1980b)
Uszkodzenie/podrażnienie oczu: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami (Królik): nie drażniający
(OECD 405)
Działanie uczulające na drogioddechowe: Brak danych.
Działanie uczulające na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami (świnka morska): Nie
wywołuje uczuleń (OECD 406)
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/Genotoksyczność: W oparciu o dostępne
dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Mutagenność: ujemny (read across)
Rakotwórczość: Carc. 2; H351 = Podejrzewa się, że powoduje raka.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie
są spełnione. Reprodukcja toksyczności:
NOAEL Szczur, skórny: 500 mg/kg bw/d
NOAEC Szczur, inhalacyjny: 1710 mg/m3
Toksyczość rozwojowa:
NOAEL Szczur, skórny: 125 mg/kg bw/d
NOAEC Szczur, inhalacyjny: 2110 mg/m3
Oddziaływania na i poprzez mleko matki: Brak danych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe (jednorazowe narażenie): Brak danych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtórne narażenie): STOT RE 2; H373 =
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Uszkodzone organy: Grasica, krew, wątroba
NOAEC Szczur, skórny: 30 mg/kg bw/d (OECD 411)
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1; H304 = Połknięcie i dostanie się przez
drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Zagrożenie podrażnieniem płuc. Pneumonia lub rozedma płuc w ciężkich przypadkach
nie do wyleczenia.

Symptomy
Po wdechu:
Utrzymująca się dłużej inhalacja skoncentrowanych oparów powoduje bóle głowy, zawroty
i zaburzenia centralnego układu nerwowego.
Kolejne symptomy: Mdłości, euforia, wzbudzenie, zaburzenia krążenia układu serca,
problemy z oddychaniem, utrata świadomości.
W przypadku połknięcia: Stymulacja CNS, zakłócenia gastrologiczne pracy jelit, bóle.
Po kontakcie ze skórą:
Działa odtłuszczająco na skórę. Powtarzające się narażenie może powodować
wysuszanie lub pękanie skóry. Może prowadzić do uczulenia.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Toksyna wodna:

Inne wskazania:

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Toksyczność alg:
EbL50 Pseudokirchneriella subcapitata (zielenica): 10 - 78 mg/L/72h (OECD 201, stopa
wzrostu)
NOEL Pseudokirchneriella subcapitata (zielenica): 3 - 10 mg/L/72h (OECD 201, stopa
wzrostu)
Źródło: Girling, A. and Cann, B. (1996b)
Toksyczność dla dafni:
Krótki czas, EL50: 68 - 210 mg/L/48h. (OECD 202)
Krótki czas, NOEL: 46 mg/L/48h. (OECD 202)
Źródło: Girling, A. and Cann, B. (1996b)
Długi czas, NOEL 0,2 mg/L/21d (QSAR, PETROTOX)
Źródło: Redman, et al. (2010b)
Toksyczność ryb:
Krótki czas, LL50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): 21 - 65 mg/L/96h
Krótki czas, NOEL: 10 mg/L
Źródło: Girling, A. and Cann, B. (1996b)
Długi czas, NOEL Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): 0,083 mg/L/14d
Źródło: Redman, et al. (2010b)
Substancja płyta na powierzchni wody.
Zostaje wchłonięty w podłoże i nie przemieszcza się.
Rozmieszczenie w środowisku po model kalkulacyjny (PETRORISK):
powietrze: 24,36%
woda: 0,14 %
ziemia: 62,86 %
osad: 12,64 %
osad, zawieszony: < 0,1 %
Biota: < 0,1 %
Aerozol: < 0,1 %
Źródło: Redman, et al. 2010a

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Inne wskazania:

Biologiczna degradowalność w Woda: 60 %/28d. Produkt nie łatwo ulegający rozkładowi
biologicznemu. (Źródło: Anon 2003)

Zachowanie się w oczyszczalniach:

Toksyczność bakteriologiczna:
EL50 Tetrahymena pyriformis: >1000 mg/L
NOEL Tetrahymena pyriformis: 3217 mg/L/40h osad czynny
(QSAR, PETROTOX, based on zaburzenie wzrostu)
Źródło: Redman, et al. (2010b)

12.3 Zdolność do biokumulacji
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

3,9 - 6 log P(o/w)
Może nastąpić zauważalna bioakumulacja (log P(o/w) >3).
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12.4 Mobilność w glebie
brak danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Substancja ta nie spełnia kryteriów PBT/vPvB zarządzenia REACH, aneks XIII.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Zalecenia ogólne:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i zbiorników wodnych.
W razie wycieku w większej ilości: Zagrożenie dla wody pitnej.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt
Numer kodowy odpadu:

Zalecenie:

13 07 01* = Paliwo do silników diesla
* = Wymagane jest potwierdzone usunięcie odpadków.
Przekazanie dopuszczonym służbom komunalnym.
Spalanie według stosownych zaleceń.
Należy unikać dostania się do środowiska.

informacje dodatkowe
Transport w samochodzie cysternie./Transport w wagonie cysternie.
Opróżniać należy całkowicie i starannie.
Ostrożnie z opróżnionymi pojemnikami. Podczas spalania istnieje możliwość eksplozji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1202

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID:
IMDG:
IATA-DGR:

UN 1202, PALIWO DO SILNIKÓW DIESLA albo OLEJ GAZOWY albo OLEJ OPAŁOWY
LEKKI
UN 1202, GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT (flashpoint not more than 60
°C)
UN 1202, GAS OIL, DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID:
IMDG:
IATA-DGR:

klasa 3, Kod: F1
Class 3, Subrisk Class 3

14.4 Grupa pakowania
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III
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14.5 Zagrożenia dla środowiska
Zanieczyszczenia morskie:

Tak

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport lądowy (ADR/RID)
ADR/RID: Numer niebezpieczeństwa 30, Numer UN (numer ONZ) UN 1202
3
640L 363 ADR664
5L
E1
P001 IBC03 LP01 R001

Tablica ostrzegawcza:
spis zagrożeń:
Szczególne zalecenia:
Ograniczone ilości:
EQ:

Opakownie - Instrukcje:
Szczególne zalecenia przy zbiorczy pakowaniu:
Portable Tanks - Instrukcje:
Portable Tanks - Szczególne zalecenia:
Kodowanie tanku:
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele:

MP19
T2
TP1
LGBF
D/E

transport morski (IMDG)
EmS:
Szczególne zalecenia:
Ograniczone ilości:
EQ:
Opakownie - Instrukcje:
Opakownie - Przepisy:
IBC - Instrukcje:
IBC - Przepisy:
Instrukcje do tankowania - IMO:
Instrukcje do tankowania - UN:
Instrukcje do tankowania - Przepisy:
Sztauowanie i przeładunek:
Właściwości i spostrzeżenia:

F-E, S-E
363
5L
E1
P001, LP01
IBC03
T2
TP1
Category A.
Immiscible with water.

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

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

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC
brak danych
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Przepisy krajowe - Polska
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacj¹ i oznakowaniem (Dz.U nr 201, poz. 1674, z 14 paŸdziernika 2005 r.) - do punktu 2; Rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr
171, poz. 1666, 2003 z póŸniejszymi zmianami) - do punktu 3; Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagañ dla œrodków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, 2173, 2005) - do punktu 8; Ustawa z
dnia 28 pa?dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002) – do punktu
14; Oœwiadczenie Rz¹dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejœcia w ¿ycie zmian do za³¹czników A i B Umowy
Europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporz¹dzonej w Genewie
dnia 30 wrzeœnia 1957 r. (DzU nr 178, poz. 1481, 2005) - do punktu 14; Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeœnia
2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679,
2003 z póŸniejszymi zmianami) - do punktu 15.
Inne przepisy, ograniczenia i zarządzenia:

Brak danych
Przepisy krajowe - EG (Wspólnota Europejska)-kraje członkowskie
Oznakowanie opakowania przy zawartości <= 125 mL

Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304
H332
H351
H373
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102
P261
P301+P310
P331

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Może spowodować uszkodzenie grasica, krew, wątroba w przypadku
dłuższego lub powtórnego narażenia .
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania oparów.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.

Przepisy krajowe - Niemcy
Klasyfikacja magazynowa:

Stopień zagrożenia wód:

3 = Łatwo zapalne substancje ciekłe
2 = zagrożenie wodne (WGK-numer katalogowy 76)

Zalecenia na wypadek zaburzeń:

Zalecenia do ograniczenia:

Nr. 9b, Nr. 13.3
Należy przestrzegać ograniczeń zatrudniania nieletnich.
Należy przestrzegać ograniczeń zatrudniania ciężarnych kobiet i matek karmiących
piersią.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa dla tej substancji.
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SEKCJA 16: Inne informacje
Dalsze informacje
Literatura:
CONCAWE (Chemical Safety Report Part B, Other Gas Oils 07/2010)
CONCAWE (Chemical Safety Report Part B, VHGO 07/2010)
CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
- Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102
- Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive)
- Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data
and Rationale)
ICSC 1561
Opracowanie zbiorcze (Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830)
2007-11-27
Arkusz danych z przedstawionego obszaru
Kontakt poprzez:
patrz sekcja 1: Informacja o stacji pogotowia
Powód ostatnich zmian:
Powstanie:

Skróty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczące wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa
substancji, rozdział R.20 (spis pojęć i skrótów).
Informacje podane w tym formularzu zestawiono według najlepszej wiedzy i odzwierciedlają one wyniki
dotychczasowych badań naukowych. Nie gwarantują one jednak dotrzymania definowalnych w postaci
zapisów prawnych właściwości.
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Scenariusz narażenia 1: Produkcja substancji
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe
SU8: Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy naftowej)
SU9: Produkcja chemikaliów wysokowartościowych

Zastosowanie
Produkcja substancji albo środek w procesie chemicznym albo Środki do ekstrakcji.
Obejmuje recykling/ponowne odzyskiwanie materiału, transport, składowanie,
konserwacje i załadunek, pobranie próbki, powiązane prace loboratoryjne (włączając
statki morskie i śródlądowe, środki transportu kolejowego i drogowego oraz kontenery do
przewozu produktu luzem).
Uwzględnione scenariusze: 1
Produkcja substancji (środowisko)
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Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Produkcja substancji (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC1: Produkcja substancji
ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC1.1.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 28.000.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,021
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 600.000
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 2.000.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 300 d/y

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

17 od 232

Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 3E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,0001
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska jest osad wody słodkiej.
Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
W przypadku odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni nie jest konieczne
prowadzenie oczyszczania ścieków na miejscu.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 90.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 90,3 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 3.300.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 10.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Na etapie produkcyjnym nie powstają odpady tej substancji.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Na etapie produkcyjnym nie powstają odpady tej substancji.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 1: Produkcja substancji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (bez pobierania próbek)
Zastosowanie w procesie zamkniętym. Żadne powtórne narażenie.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3
Skórny: 0,306 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 10%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,11
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,11
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja, otwieranie proces w kotle
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,10 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,15
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Unikać rozpryskiwania
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Załadunek i rozładunek luzem otwarty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Natychmiast usunąć rozlaną substancję.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Magazynowanie produktów luzem (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Duże wiązanie przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
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Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Lokalne skalowane oceny dla rafinerii UE przeprowadzane sa na podstawie danych
charakterystycznych dla danej jednostki i zalaczone do pliku PETRORISK "Produkcja
charakterystyczna dla danej jednostki".
Dane pomiarowe zostały użyte, by pokazać, że przewidywane stężenie na linii
granicznej w powietrzu PETRORISK jest zbyt wysokie. Dane te potwierdzają wniosek, że
żadna rafineria nie posiada RCR > 1 (załącznik 4 i plik PETRORISK paragraf 13 IUCLID „Arkusz produkcji i arkusz Tier II”).
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Scenariusz narażenia 2: Zastosowanie substancji jako półprodukt
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe
SU8: Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy naftowej)
SU9: Produkcja chemikaliów wysokowartościowych

Zastosowanie
Zastosowanie substancji jako półprodukt w zamkniętych i zakapslowanych systemach:
Obejmuje recykling/ponowne odzyskiwanie materiału, transport, składowanie,
konserwacje i załadunek i powiązane prace loboratoryjne (włączając statki morskie i
śródlądowe, środki transportu kolejowego i drogowego oraz kontenery do przewozu
produktu luzem).
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie substancji jako półprodukt (środowisko)
Strona 26
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 28
scenariusza ekspozycji 2: Zastosowanie substancji jako półprodukt
(pracownik)
3
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 29
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 29
5
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 30
6
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 30
7
Próbkowanie procesu (pracownik)
Strona 31
8
Prace laboratoryjne (pracownik)
Strona 31
9
Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Strona 32
10
Załadunek i rozładunek luzem otwarty (pracownik)
Strona 33
11
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 33
12
Magazynowanie produktów luzem (pracownik)
Strona 34
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie substancji jako półprodukt (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC6a: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje
(stosowanie półproduktów)
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC6.1a.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 350.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,043
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 15.000
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 50.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 300 d/y
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Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 3E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,001
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska jest osad wody słodkiej.
Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
W przypadku odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni nie jest konieczne
prowadzenie oczyszczania ścieków na miejscu.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 80.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 51,6 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 410.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Substancja ta zużywa się podczas użytkowania i nie powstają z niej odpady.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Substancja ta zużywa się podczas użytkowania i nie powstają z niej odpady.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 2: Zastosowanie substancji jako półprodukt (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Zastosowanie w procesie zamkniętym. Żadne powtórne narażenie.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3
Skórny: 0,306 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 10%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,11
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,11
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja, otwieranie proces w kotle
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,10 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,15
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Unikać rozpryskiwania
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Załadunek i rozładunek luzem otwarty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Natychmiast usunąć rozlaną substancję.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Magazynowanie produktów luzem (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Duże wiązanie przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
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Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 3: Rozmieszczenie
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Masowy rozładunek: Załadować (w tym także statki morskie i śródlądowe, środki
transportu kolejowego i drogowego oraz załadunek IBC) i przepakować (w tym także
beczki i małe opakowania) substancję w tym także jej próbki, składować, rozładować,
zdystrybuować i prace laboratoryjne.
Uwzględnione scenariusze: 1
Rozmieszczenie (środowisko)
Strona 36
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 38
scenariusza ekspozycji 3: Rozmieszczenie (pracownik)
3
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 39
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 40
5
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 40
6
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 41
7
Próbkowanie procesu (pracownik)
Strona 41
8
Prace laboratoryjne (pracownik)
Strona 42
9
Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Strona 42
10
Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Strona 43
11
Załadunek i rozładunek luzem otwarty (pracownik)
Strona 44
12
Pełnienie beczek i małych opakowań (pracownik)
Strona 44
13
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 45
14
Materiał przechowywanie (pracownik)
Strona 45
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Rozmieszczenie (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC1: Produkcja substancji
ERC2: Formulacja preparatów
ERC3: Formulacja materiałów
ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
ERC5: Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub
na nią
ERC6a: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje
(stosowanie półproduktów)
ERC6b: Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych
ERC6c: Przemysłowe zastosowanie monomerów do produkcji tworzyw termoplastycznych
ERC6d: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach polimeryzacji
przy produkcji żywic, gumy, polimerów
ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 28.000.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,002
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 0,0056
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 190.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 300 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,001
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 1E-06
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,00001
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 90.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
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Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 2.900.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 3: Rozmieszczenie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
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Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Zastosowanie w procesie zamkniętym. Żadne powtórne narażenie.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,12
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja. Ekspozycja okazjonalna, kontrolowana.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja. Proces w kotle (zamknięty)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
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Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja, otwieranie proces w kotle
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Załadunek i rozładunek luzem zamknięty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Załadunek i rozładunek luzem zamknięty
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Załadunek i rozładunek luzem otwarty (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Załadunek luzem otwarty
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Pełnienie beczek i małych opakowań (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Pełnienie beczek i małych opakowań
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Napełniać pojemniki i bańki w przeznaczonych do tego punktach pełnienia
wyposażonych w wentylację wyciągową.
Natychmiast usunąć rozlaną substancję.
Po użyciu pojemnik natychmiast przykryć pokrywą.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Zastosować procedurę dostępu dla pojemników, włączając używanie dostarczonego
sprężonego powietrza.
Transport zamkniętymi przewodami.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Materiał przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 4:
Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe
SU10: Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów)

Zastosowanie
Przygotowanie, pakowanie, opakowanie substancji i jej mieszanin w procesach
masowych lub ciągłych włączając składowanie, transport, mieszanie, tabletkowanie,
zgniatanie, formowanie granulek, ekstruzja, pakowanie w małym lub dużym zakresie,
pobieranie prób
Uwzględnione scenariusze: 1
Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin (środowisko)
Strona 47
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 49
scenariusza ekspozycji 4: Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji
i mieszanin (pracownik)
3
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 50
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 50
5
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 51
6
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 51
7
Próbkowanie procesu (pracownik)
Strona 52
8
Prace laboratoryjne (pracownik)
Strona 52
9
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 53
10
Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 54
11
Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 54
12
Ręcznie. Przemieszczanie z /rozlewanie i odlewanie z pojemników.
Strona 55
(pracownik)
13
Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Strona 55
14
Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie,
Strona 56
prasowanie, wyciskanie, granulowanie (pracownik)
15
Pełnienie beczek i małych opakowań (pracownik)
Strona 56
16
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 57
17
Przechowywanie (pracownik)
Strona 58
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC2: Formulacja preparatów
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC2.2.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 28.000.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0011
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 30.000
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 100.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 300 d/y
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 2E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,0001
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska jest osad wody słodkiej.
Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
W przypadku odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni nie jest konieczne
prowadzenie oczyszczania ścieków na miejscu.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 0.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 59,9 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 680.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

49 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 4: Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (bez pobierania próbek)
Zastosowanie w procesie zamkniętym
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3
Skórny: 0,03 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,01
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

51 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja, otwieranie proces w kotle
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy mieszania (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy mieszania (systemy otwarte) (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,5 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,07 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,36
Skórny: 0,02
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,38
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Ręcznie. Przemieszczanie z /rozlewanie i odlewanie z pojemników. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przemieszczanie z /rozlewanie i odlewanie z pojemników. Ręcznie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie,
granulowanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie,
wyciskanie, granulowanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Tabletkowanie, prasowanie, ekstruzja albo peletyzacja
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,31
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Pełnienie beczek i małych opakowań (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Pełnienie beczek i małych opakowań
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Napełniać pojemniki i bańki w przeznaczonych do tego punktach pełnienia
wyposażonych w wentylację wyciągową.
Natychmiast usunąć rozlaną substancję.
Po użyciu pojemnik natychmiast przykryć pokrywą.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Zastosować procedurę dostępu dla pojemników, włączając używanie dostarczonego
sprężonego powietrza.
Transport zamkniętymi przewodami.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 5: Zastosowanie w powłokach
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, środki klejące itd.) w tym także
ekspozycje podczas zastosowania (w tym także przyjęcie materiału, składowanie,
przygotowanie i przelewanie z pojemników luzem stosowanie poprzez spryskiwanie,
zawijanie, malowanie i ręczne spryskiwanie oraz podobne działania, jak także tworzenie
warstw) i czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji i powiązane prace loboratoryjne.
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w powłokach (środowisko)
Strona 59
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 61
scenariusza ekspozycji 5: Zastosowanie w powłokach (pracownik)
3
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Z pobieraniem próbek.
Strona 62
(pracownik)
4
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 62
5
Tworzenie warstwy Strona 63
szybkie suszenie ( 50 - 100 °C ). Utwardzanie (>100 °C).
Promieniowanie UV/EB. (pracownik)
6
Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu (pracownik)
Strona 63
7
Przygotowanie materiału do użytku (systemy otwarte). Procesy
Strona 64
mieszania (systemy otwarte). (pracownik)
8
Spryskiwanie (automatyczny / przez roboty) (pracownik)
Strona 65
9
Spryskiwanie (automatyczny / przez roboty) (pracownik)
Strona 65
10
Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie (pracownik)
Strona 66
11
Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie (pracownik)
Strona 66
12
Przemieszczanie materiałów (pracownik)
Strona 67
13
Aplikacja addytywów i stabilizacja (pracownik)
Strona 68
14
Zanużyć i odlać (pracownik)
Strona 68
15
Prace laboratoryjne (pracownik)
Strona 69
16
Przemieszczanie materiałów. Przelewanie beczek/partii.
Strona 69
Przemieszczanie z /rozlewanie i odlewanie z pojemników. (pracownik)
17
Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie,
Strona 70
prasowanie, wyciskanie, granulowanie (pracownik)
18
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 71
19
Przechowywanie (pracownik)
Strona 71
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w powłokach (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC4.3a.v1
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 8.100
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 1,0
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 8.100
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 27.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 300 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Inne informacje:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,98
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 7E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0
Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
W przypadku odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni nie jest konieczne
prowadzenie oczyszczania ścieków na miejscu.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 90.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 58,2 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 140.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 5: Zastosowanie w powłokach (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Z pobieraniem próbek. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Z pobieraniem próbek.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,03 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,01
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,02
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Tworzenie warstwy szybkie suszenie ( 50 - 100 °C ). Utwardzanie (>100 °C). Promieniowanie UV/EB. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Tworzenie warstwy szybkie suszenie ( 50 - 100 °C ). Utwardzanie (>100 °C). Promieniowanie UV/EB.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 30%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 7,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 30%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,10
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,57
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zalecany:
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Przygotowanie materiału do użytku (systemy otwarte). Procesy mieszania (systemy
otwarte). (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Spryskiwanie (automatyczny / przez roboty) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie (automatyczny / przez roboty).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 2,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,74
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,75
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 95%.
Zalecany:
Albo: Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji. Wydajność 95%.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Spryskiwanie (automatyczny / przez roboty) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie (automatyczny / przez roboty) (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,71
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,86

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 95%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręczne natryskiwanie
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (SOP wydajność 90%)
Skórny: 1,09 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,38
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,41
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić zwiększoną wentylację przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wydajność
95%.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać maskę ochrony dróg oddechowych zgodnie z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym. Wydajność 95%.
Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręczne natryskiwanie (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 4,20 mg/m3 (SOP wydajność 90%)
Skórny: 1,09 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,60
Skórny: 0,36
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,98
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać maskę ochrony dróg oddechowych zgodnie z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym. Wydajność 90%.
Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Przemieszczanie materiałów (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przemieszczanie materiałów
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Aplikacja addytywów i stabilizacja (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie wałków, rozpylaczy i polewania.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Unikać rozpryskiwania.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Zanużyć i odlać (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zanużyć i odlać
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Natychmiast usunąć rozlany materiał i bezpiecznie pozbyć się odpadów.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,12
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Przemieszczanie materiałów. Przelewanie beczek/partii. Przemieszczanie z /rozlewanie i
odlewanie z pojemników. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przemieszczanie materiałów. Przelewanie beczek/partii. Przemieszczanie z /rozlewanie i
odlewanie z pojemników.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie,
granulowanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie,
wyciskanie, granulowanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie,
granulowanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 18

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 19

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 6: Zastosowanie w powłokach
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU22:

Zastosowania profesjonalne

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, środki klejące itd.) w tym także
ekspozycje podczas zastosowania (w tym także przyjęcie materiału, składowanie,
przygotowanie i przelewanie z pojemników luzem stosowanie poprzez spryskiwanie,
zawijanie, malowanie i ręczne spryskiwanie oraz podobne działania, jak także tworzenie
warstw) i czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji i powiązane prace loboratoryjne.
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w powłokach (środowisko)
Strona 74
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 75
scenariusza ekspozycji 6: Zastosowanie w powłokach (pracownik)
3
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 76
(pracownik)
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 77
5
Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy
Strona 77
zamknięte) (pracownik)
6
Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu (pracownik)
Strona 78
7
Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu. Wewnątrz. (pracownik)
Strona 78
8
Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy
Strona 79
otwarte). Nalewanie z małych pojemników. Wewnątrz. (pracownik)
9
Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy
Strona 80
otwarte). Nalewanie z małych pojemników. Na zewnątrz. (pracownik)
10
Przemieszczanie materiałów (systemy zamknięte). Przelewanie
Strona 80
beczek/partii (pracownik)
11
Aplikacja addytywów i stabilizacja. Wewnątrz. (pracownik)
Strona 81
12
Aplikacja addytywów i stabilizacja. Na zewnątrz. (pracownik)
Strona 81
13
Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Wewnątrz. (pracownik)
Strona 82
14
Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Wewnątrz. (pracownik)
Strona 83
15
Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Na zewnątrz. (pracownik)
Strona 83
16
Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Na zewnątrz. (pracownik)
Strona 84
17
Zanużyć i odlać. Wewnątrz (pracownik)
Strona 85
18
Zanużyć i odlać. Na zewnątrz (pracownik)
Strona 85
19
Prace laboratoryjne (pracownik)
Strona 86
20
Zastosowanie ręczne, Farby do malowania palcami, pastele, kleje.
Strona 87
Wewnątrz. (pracownik)
21
Zastosowanie ręczne, Farby do malowania palcami, pastele, kleje. Na
Strona 87
zewnątrz. (pracownik)
22
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 88
23
Przechowywanie (pracownik)
Strona 88
Działania i procedury:

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

74 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w powłokach (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
ERC8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC8.3b.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 2.300
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 1,2
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 3,2
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,98
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,01
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
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Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 50
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 6: Zastosowanie w powłokach (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
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Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Zastosowanie w zamkniętych systemach.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Natychmiast pozbierać rozlany materiał i bezpiecznie usunąć odpady
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu. Zastosowanie zewnętrzne.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu. Wewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Tworzenie warstwy - suszenie na powietrzu. Wewnątrz.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zalecany:
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy otwarte). Nalewanie z
małych pojemników. Wewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy otwarte). Nalewanie z
małych pojemników. Wewnątrz.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 5 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

80 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy otwarte). Nalewanie z
małych pojemników. Na zewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przygotowanie materiału do użytku. Procesy mieszania (systemy otwarte). Nalewanie z
małych pojemników. Na zewnątrz.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Przemieszczanie materiałów (systemy zamknięte). Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przemieszczanie materiałów (systemy zamknięte). Przelewanie beczek/partii
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę). Albo: Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Aplikacja addytywów i stabilizacja. Wewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie wałków, rozpylaczy i polewania. Wewnątrz
Z lokalnym odsysaniem.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,65 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,57
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,64
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Zalecany:
Zastosować wentylację wyciągową w celu usunięcia oparów pochodzących ze świeżo
pokrytych produktów/przedmiotów i powierzchni.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Jeśli możliwe, stosować narządy z długimi trzonami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Aplikacja addytywów i stabilizacja. Na zewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie wałków, rozpylaczy i polewania. Na zewnątrz
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,65 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,57
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,64
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Zalecany:
Zastosować wentylację wyciągową w celu usunięcia oparów pochodzących ze świeżo
pokrytych produktów/przedmiotów i powierzchni.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Jeśli możliwe, stosować narządy z długimi trzonami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Wewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręczne natryskiwanie. Wewnątrz.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Wydajność 90%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,18
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub w obudowie z wyciągiem. Wydajność
90%
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Wewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

<= 25 %
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręczne natryskiwanie. Wewnątrz. (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 4,2 mg/m3 (Wydajność 90%; TRA Stężenie czynnik 0,6)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,60
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,75
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub w obudowie z wyciągiem. Wydajność
90%
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Na zewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

<= 25 %
Okres trwania i częstość używania:

<4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręczne natryskiwanie. Na zewnątrz.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,20 mg/m3 (Wydajność 90%; TRA Stężenie czynnik 0,6)
Skórny: 1,93 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,02
Skórny: 0,66
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,68
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na więcej niż 4h.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Nosić półmaskę oddechową z typem filtra A lub lepszym (EN140, EN149). Wydajność
90%.
Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego. Wydajność 80%
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Spryskiwanie/rozpylanie stosując ręcznie. Na zewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

<= 25 %
Okres trwania i częstość używania:

<4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręczne natryskiwanie. Na zewnątrz. (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,10 mg/m3 (Wydajność 90%; TRA Stężenie czynnik 0,6; Czas ekspozycji
< 4h)
Skórny: 0,77 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 98%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,73
Skórny: 0,27
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,99
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na więcej niż 4h.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Nosić półmaskę oddechową z typem filtra A lub lepszym (EN140, EN149). Wydajność
90%.
Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego. Wydajność 98%
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Zanużyć i odlać. Wewnątrz (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zanużyć i odlać. Wewnątrz
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Natychmiast usunąć rozlany materiał i bezpiecznie pozbyć się odpadów.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 18

Zanużyć i odlać. Na zewnątrz (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zanużyć i odlać. Na zewnątrz
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Natychmiast usunąć rozlany materiał i bezpiecznie pozbyć się odpadów.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 19

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 20

Zastosowanie ręczne, Farby do malowania palcami, pastele, kleje. Wewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie
środków ochrony osobistej
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

<= 5 %
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie ręczne, Farby do malowania palcami, pastele, kleje. Wewnątrz.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm ( TRA Stężenie 5 %)
Skórny: 1,41 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,49
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %.
Zalecany:
Upewnić się, że drzwi i okna są otwarte.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 21

Zastosowanie ręczne, Farby do malowania palcami, pastele, kleje. Na zewnątrz. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie
środków ochrony osobistej
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

<= 5 %
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie ręczne, Farby do malowania palcami, pastele, kleje. Na zewnątrz. bez
zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm ( TRA Stężenie 5 %)
Skórny: 1,41 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,49
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,50
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %.
Zalecany:
Upewnić się, że drzwi i okna są otwarte.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 22

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 23

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,12
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 7:
Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach
gazowych i naftowych
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Operacje wiertnicze i produkcyjne na polu naftowym (w tym także szlam wiertniczy i
czyszczenie otworów wiertniczych) włączając transport, działanie na miejscu oraz
związanej z tym obsługi i konserwacji.
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach
Strona 90
gazowych i naftowych (środowisko)
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 92
scenariusza ekspozycji 7: Zastosowanie w pracach wiertniczych i
wydobywczych na polach gazowych i naftowych (pracownik)
3
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 93
4
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 93
(pracownik)
5
(re) produkowanie szlamu wiertniczego (pracownik)
Strona 94
6
Prace na platformie wiertniczej (pracownik)
Strona 95
7
Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona
Strona 95
temperatura. (pracownik)
8
Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona
Strona 96
temperatura. (pracownik)
9
Sprzęt filtrujący substancje stałe (pracownik)
Strona 96
10
Oczyszczanie i usuwanie odfiltrowanych substancji stałych (pracownik)
Strona 97
11
Próbkowanie procesu (pracownik)
Strona 98
12
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 98
13
Nalewanie z małych pojemników (pracownik)
Strona 99
14
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 99
15
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 100
16
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 101
17
Przechowywanie (pracownik)
Strona 101
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach gazowych i naftowych
(środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC-
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 7.750
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: Nie dotyczy
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): Nie dotyczy
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): Nie dotyczy
Okres trwania i częstość używania:

Nie dotyczy
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: Nie dotyczy
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: Nie dotyczy
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: Nie dotyczy
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Z uwagi na brak emisji do środowiska wodnego nie jest możliwe określenie stopnia
ekspozycji i ryzyka. Analiza jakościowa w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących
bezpiecznego stosowania.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie dotyczy
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania Nie dotyczy
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= (%): Nie dotyczy
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= : Nie dotyczy
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): Nie dotyczy.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): Nie dotyczy.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): Nie dotyczy.
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): Nie dotyczy.
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 7: Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach gazowych i
naftowych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Nagromadzone opary odprowadzać zdalnie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
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Strona:

94 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Używać pomp beczkowych.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

(re) produkowanie szlamu wiertniczego (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

(re) produkowanie szlamu wiertniczego
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Stosować substancję w zasadniczo zamkniętym systemie wyposażonym w wentylację
wyciągową.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

95 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Prace na platformie wiertniczej (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace na platformie wiertniczej
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry. Zakładać gumowce.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,27

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

W procesie zastosować właściwie nałożoną pokrywę zbierającą Wydajność 90%.
Zalecany:
Nie poleca się cofania wysysanego powietrza.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura. (opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,29
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

W procesie zastosować właściwie nałożoną pokrywę zbierającą Wydajność 90%.
Zalecany:
Nie poleca się cofania wysysanego powietrza.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Sprzęt filtrujący substancje stałe (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Sprzęt filtrujący substancje stałe
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Oczyszczanie i usuwanie odfiltrowanych substancji stałych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Oczyszczanie i usuwanie odfiltrowanych substancji stałych
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Nalewanie z małych pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Nalewanie z małych pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Dokładnie opróżnić pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy.
Transport zamkniętymi przewodami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Odprowadzanie do środowiska wodnego jest prawnie zakazane i zabronione przez
przemysł. OSPAR Commission 2009.
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Scenariusz narażenia 8:
Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach
gazowych i naftowych
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU22:

Zastosowania profesjonalne

Zastosowanie
Operacje wiertnicze na polu naftowym (w tym także szlam wiertniczy i czyszczenie
otworów wiertniczych) włączając transport, działanie na miejscu oraz związanej z tym
obsługi i konserwacji.
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach
Strona 103
gazowych i naftowych (środowisko)
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 105
scenariusza ekspozycji 8: Zastosowanie w pracach wiertniczych i
wydobywczych na polach gazowych i naftowych (pracownik)
3
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 106
4
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 106
(pracownik)
5
(re) produkowanie szlamu wiertniczego (pracownik)
Strona 107
6
Prace na platformie wiertniczej (pracownik)
Strona 107
7
Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona
Strona 108
temperatura. (pracownik)
8
Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona
Strona 109
temperatura. (pracownik)
9
Sprzęt filtrujący substancje stałe (pracownik)
Strona 109
10
Oczyszczanie i usuwanie odfiltrowanych substancji stałych (pracownik) Strona 110
11
Próbkowanie procesu (pracownik)
Strona 111
12
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 111
13
Nalewanie z małych pojemników (pracownik)
Strona 112
14
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 112
15
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 113
16
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 114
17
Przechowywanie (pracownik)
Strona 114
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach gazowych i naftowych
(środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC-
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 7.750
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: Nie dotyczy
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): Nie dotyczy
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): Nie dotyczy
Okres trwania i częstość używania:

Nie dotyczy
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: Nie dotyczy
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: Nie dotyczy
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: Nie dotyczy
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Z uwagi na brak emisji do środowiska wodnego nie jest możliwe określenie stopnia
ekspozycji i ryzyka. Analiza jakościowa w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących
bezpiecznego stosowania.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie dotyczy
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania Nie dotyczy
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= (%): Nie dotyczy
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= : Nie dotyczy
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): Nie dotyczy.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): Nie dotyczy.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): Nie dotyczy.
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): Nie dotyczy.
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 8: Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach gazowych i
naftowych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Natychmiast usunąć rozlany materiał i bezpiecznie pozbyć się odpadów.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Używać pomp beczkowych.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Przenieść materiały bezpośrednio do mieszalników.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

(re) produkowanie szlamu wiertniczego (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

(re) produkowanie szlamu wiertniczego
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Stosować substancję w zasadniczo zamkniętym systemie wyposażonym w wentylację
wyciągową.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Prace na platformie wiertniczej (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace na platformie wiertniczej
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,372 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 80%.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry. Zakładać gumowce.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
Aerozol powtórne narażenie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 10,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,15
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,38

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Wersja:
18
Język:
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Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

109 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

W procesie zastosować właściwie nałożoną pokrywę zbierającą Wydajność 80%.
Zalecany:
Nie poleca się cofania wysysanego powietrza.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie urządzenia do filtrowania substancji stałych. Podwyższona temperatura.
Aerozol powtórne narażenie. (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 20,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 0,14 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,29
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,34
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

W procesie zastosować właściwie nałożoną pokrywę zbierającą Wydajność 80%.
Zalecany:
Nie poleca się cofania wysysanego powietrza.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Sprzęt filtrujący substancje stałe (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

110 od 232

Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Sprzęt filtrujący substancje stałe
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Oczyszczanie i usuwanie odfiltrowanych substancji stałych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Oczyszczanie i usuwanie odfiltrowanych substancji stałych
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić, że system wentylacji jest regularnie kontrolowany i podlega konserwacji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Nalewanie z małych pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Nalewanie z małych pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830
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pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

113 od 232

Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 1,372 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (SOP wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Odprowadzanie do środowiska wodnego jest prawnie zakazane i zabronione przez
przemysł. OSPAR Commission 2009.
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Scenariusz narażenia 9: Zastosowanie jako środki smarne
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie środków smarnych w zamkniętych i zakapslowanych
systemach w tym także sporadyczną ekspozycję na działanie podczas transportu,
obsługi silników i podobnych maszyn, konserwacji urządzeń i usuwania odpadów
Uwzględnione scenariusze: 1
Środki smarne (środowisko)
Strona 117
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 118
scenariusza ekspozycji 9: Środki smarne (pracownik)
3
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 119
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 120
5
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 120
6
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 121
7
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 121
8
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 122
(pracownik)
9
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 123
(pracownik)
10
Pierwsze fabryczne wypełnienie/zalanie urządzenia (pracownik)
Strona 123
11
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 124
wysoką energią (pracownik)
12
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 124
wysoką energią (pracownik)
13
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 125
wysoką energią (pracownik)
14
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 126
wysoką energią (pracownik)
15
Nakladanie pedzlem lub walkiem (ręcznie) (pracownik)
Strona 126
16
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub
Strona 127
zalewanie (pracownik)
17
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 127
18
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 128
19
Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn.
Strona 129
(pracownik)
20
Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn.
Strona 129
(pracownik)
21
Obsługa i konserwacja. (pracownik)
Strona 130
22
Ponowne przetwarzanie wybrakowanych produktów. (pracownik)
Strona 130
23
Przechowywanie (pracownik)
Strona 131
24
Przechowywanie (pracownik)
Strona 132
Działania i procedury:
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Środki smarne (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC4.6a.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 27.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0036
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 100
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 5.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 20 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,005
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 3E-06
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,001
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 70.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
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Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 78.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 9: Środki smarne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
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Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte).
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,5 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
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Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte).
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,127
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,5 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte). (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,31
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Pierwsze fabryczne wypełnienie/zalanie urządzenia (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Pierwsze fabryczne wypełnienie/zalanie urządzenia
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

124 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią (opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

125 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,14
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,62
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC18: Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

126 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC18: Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,14
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,38
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Nakladanie pedzlem lub walkiem (ręcznie) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręcznie Nakladanie pedzlem lub walkiem
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

127 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Stosować szczotki i rolki z długim trzonem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Pozostawić element do czasu wydzielenia się z niego produktu.
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

128 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 2,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 95%.
Zalecany:
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle ochronne.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 18

Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie (opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 0,428 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,71
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,86
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 95%.
Zalecany:
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle ochronne.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
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Numer materiałowy D001

Strona:

129 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 19

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 20

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn (opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 97%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,75 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
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pl-PL
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Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Zapewnić dodatkową wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje, jeśli
istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z gorącymi smarami (> 50 °C).
Zalecany:
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 21

Obsługa i konserwacja. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa i konserwacja (odsączyć)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 22

Ponowne przetwarzanie wybrakowanych produktów. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ponowne przetwarzanie wybrakowanych produktów.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
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Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 10: Zastosowanie jako środki smarne
(Słabe uwolnienie do atmosfery/Silne uwolnienie do atmosfery)
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU22:

Zastosowania profesjonalne

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie środków smarnych w zamkniętych i zakapslowanych
systemach w tym także sporadyczną ekspozycję na działanie podczas transportu,
obsługi silników i podobnych maszyn, konserwacji urządzeń i usuwania odpadów
Uwaga:
Słabe uwolnienie do atmosfery
Silne uwolnienie do atmosfery
Uwzględnione scenariusze: 1
Środki smarne - Słabe uwolnienie do atmosfery (środowisko)
Strona 134
2
Środki smarne - Silne uwolnienie do atmosfery (środowisko)
Strona 135
3
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 136
scenariusza ekspozycji 10, 11: Środki smarne (pracownik)
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 137
5
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 138
6
Funkcjonowanie urządzeń, które zawierają oleje silnikowe lub podobne
Strona 139
(pracownik)
7
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 139
8
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 140
9
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 140
10
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników Strona 141
instalacja dedykowana (pracownik)
11
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników Strona 141
instalacja nie dedykowana (pracownik)
12
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 142
wysoką energią (wewnątrz) (pracownik)
13
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 143
wysoką energią (wewnątrz) (pracownik)
14
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 143
wysoką energią (wewnątrz) (pracownik)
15
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 144
wysoką energią (wewnątrz) (pracownik)
16
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 145
wysoką energią (na zewnątrz) (pracownik)
17
Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się
Strona 146
wysoką energią (na zewnątrz) (pracownik)
18
Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn.
Strona 146
(pracownik)
19
Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn.
Strona 147
(pracownik)
20
Obsługa i konserwacja. (pracownik)
Strona 148
21
Usługa dotycząca oleju silnikowego. (pracownik)
Strona 148
22
Nakladanie pedzlem lub walkiem (ręcznie) (pracownik)
Strona 149
23
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 149
24
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 150
25
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 151
26
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 151
27
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub
Strona 152
zalewanie. (pracownik)
Działania i procedury:
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Środki smarne - Słabe uwolnienie do atmosfery (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC9a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji w
systemach zamkniętych
ERC9b: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w
systemach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC9.6b.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 3.200
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 1,6
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 4,4
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,01
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
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Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 68
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Środki smarne - Silne uwolnienie do atmosfery (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
ERC8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC8.6c.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 3.200
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 1,6
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 4,4
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,15
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 0,05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,05
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 68
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 10, 11: Środki smarne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:

Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte).
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,274 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,09
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte).
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Funkcjonowanie urządzeń, które zawierają oleje silnikowe lub podobne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC20: Płyny termoprzewodzące i hydrauliczne w profesjonalnych zastosowaniach
rozproszonych w systemach zamkniętych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Funkcjonowanie urządzeń, które zawierają oleje silnikowe lub podobne.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,71 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,59
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,66
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Stosować substancję w zasadniczo zamkniętym systemie wyposażonym w wentylację
wyciągową. Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę)
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte).
Z lokalnym odsysaniem
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,372 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,07
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte). (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 70%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 70%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,43
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,90
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę). Wydajność 70%.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

<4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3 (Czas ekspozycji czynnik 0,6)
Skórny: 0,82 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,28
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,33
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Unikać prowadzenia procesu przez więcej niż 4 h .
Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników instalacja dedykowana (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników - instalacja dedykowana
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (SOP Wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki. Wydajność 80%.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników instalacja nie dedykowana (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników instalacja nie dedykowana
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,31
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz). (opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,50
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,97
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę). Wydajność 90%.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC18: Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,31
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC18: Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią
(wewnątrz). (opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,50
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,97

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

145 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę). Wydajność 90%.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią (na
zewnątrz) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

< 25 %
Okres trwania i częstość używania:

<4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią (na
zewnątrz)
Bez zastosowania lokalnego odsysania
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 4,28 mg/m3 (Na zewnątrz, wydajność 30%; Czas ekspozycji czynnik 0,6; <
25%; Wskazówki dotyczące szkolenia czynnik 0,85)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,06
Skórny: 0,29
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,35
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Unikać prowadzenia procesu przez więcej niż 4 h .
Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

146 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią (na
zewnątrz) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

< 25 %
Okres trwania i częstość używania:

<4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Działanie i smarowanie otwartych urządzeń charakteryzujących się wysoką energią (na
zewnątrz). (opary).
Bez zastosowania lokalnego odsysania
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 4,28 mg/m3 (Na zewnątrz, wydajność 30%; Czas ekspozycji czynnik 0,6; <
25%; Wskazówki dotyczące szkolenia czynnik 0,85)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,61
Skórny: 0,29
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,90
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Unikać prowadzenia procesu przez więcej niż 4 h .
Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 18

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

147 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

1-4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Konserwacja i obsługa ( dużych instalacji) i instalacja maszyn (opary).
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czas ekspozycji czynnik 0,6; SOP Wydajność 90%)
Skórny: 0,14 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,12
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić dodatkową wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje, jeśli
istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z gorącymi smarami (> 50 °C). Wydajność 90%).
Zalecany:
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

148 od 232
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Obsługa i konserwacja. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa i konserwacja (odsączyć)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 7,00 mg/m3 (SOP Wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,10
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,58
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Opróżnić lub usunąć substancję przed otwarciem i konserwacją urządzenia.
Zalecany:
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 21

Usługa dotycząca oleju silnikowego. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Usługa dotycząca oleju silnikowego
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,31

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

149 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 22

Nakladanie pedzlem lub walkiem (ręcznie) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręcznie Nakladanie pedzlem lub walkiem
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 23

Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

150 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 4,00 mg/m3
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,06
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,21
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub w obudowie z wyciągiem.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie (opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,95 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%; Wskazówki dotyczące
szkolenia czynnik 0,85)
Skórny: 0,21 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,85
Skórny: 0,07
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,92
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 90%. I: Zapewnić
wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany powietrza na
godzinę).
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Zalecany:
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.
Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle
ochronne. Wydajność 90%.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

151 od 232
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Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

< 25 %
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Ochrona dróg oddechowych wydajność 90%)
Skórny: 1,28 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 98%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,44
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,47
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.
Jeśli działania techniczne nie mają zastosowania:
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać maskę ochrony dróg oddechowych zgodnie z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym. Wydajność 90%.
Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas działań w zakresie zarządzania i kontroli.
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Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

< 25 %
Okres trwania i częstość używania:

<4h
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie (opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3 (Ochrona dróg oddechowych wydajność 90%; Czas ekspozycji
czynnik 0,6)
Skórny: 1,28 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 98%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,43
Skórny: 0,44
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,87
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %.
Unikać prowadzenia procesu przez więcej niż 4 h .
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać maskę ochronną na całą twarz zgodnie z normą EN140 z filtrem typu A lub
lepszym. Wydajność 90%.
Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas działań w zakresie zarządzania i kontroli.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 27

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie.
Pozostawić element do czasu wydzielenia się z niego produktu.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,12
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 12: Płyny do obróbki metali /
Oleje walcownicze
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie w procesach formułowania obróbki metali/oleje walcownicze
Obejmuje użycie w olejach do obróbki metali (MWFs)/olejach walcowniczych włączając
przemieszczanie, walcowanie i wyżarzanie, cięcie i obróbkę, automatyzowanego i
ręcznego pokrywania materiałem antykorozyjnym (włączając malowanie pędzlem,
zanurzanie, natry
Uwzględnione scenariusze: 1
Płyny do obróbki metali (środowisko)
Strona 154
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 156
scenariusza ekspozycji 12: Płyny do obróbki metali (pracownik)
3
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 157
4
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 157
5
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 158
6
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 158
7
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 159
(pracownik)
8
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 159
(pracownik)
9
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 160
(pracownik)
10
Próbkowanie procesu (pracownik)
Strona 160
11
Operacje obróbki metali (pracownik)
Strona 161
12
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub
Strona 162
zalewanie (pracownik)
13
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 162
14
Spryskiwanie (pracownik)
Strona 163
15
Nakladanie pedzlem lub walkiem (ręcznie) (pracownik)
Strona 163
16
Zautomatyzowane walcowanie i formowanie metali. (pracownik)
Strona 164
17
Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (pracownik)
Strona 165
18
Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (pracownik)
Strona 165
19
Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (pracownik)
Strona 166
20
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 166
21
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 167
22
Przechowywanie (pracownik)
Strona 168
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Płyny do obróbki metali (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC4.7a.v1
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 10.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0097
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 100
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 5.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 20 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,02
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 3E-06
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 70.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 78.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 12: Płyny do obróbki metali (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,5 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte).
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

159 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,372 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

160 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,371 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Próbkowanie procesu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

161 od 232

Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Z pobieraniem próbek
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić pobieranie próbek pod zamknięciem lub z wentylacją wyciągową.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Operacje obróbki metali (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Operacje obróbki metali
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę)
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
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18
Język:
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Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
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Strona:

162 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,372 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Pozostawić element do czasu wydzielenia się z niego produktu.
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 95%.
Zalecany:
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle ochronne.
Zalecany:
Nosić półmaskę oddechową wg EN 140 z typem filtra A/P2 lub lepszym

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Spryskiwanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie. (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,71
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,86
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 95%.
Zalecany:
Zapewnić zwiększoną wentylację przy pomocy urządzeń mechanicznych.
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle ochronne.
Zalecany:
Nosić półmaskę oddechową wg EN 140 z typem filtra A/P2 lub lepszym

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Nakladanie pedzlem lub walkiem (ręcznie) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ręcznie Nakladanie pedzlem lub walkiem
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Stosować szczotki i rolki z długim trzonem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas szkolenia specjalistycznego.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Zautomatyzowane walcowanie i formowanie metali. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zautomatyzowane walcowanie i formowanie metali.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,05
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

półautomatyczne walcowanie i formowanie metali
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,04
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 95%.
Zalecany:
Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 18

Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC17: Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych i w
procesach częściowo otwartych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,36
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,83
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 95%.
Zalecany:
Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 19

Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Półautomatyczne walcowanie i formowanie metali
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,00
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,01
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 20

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji. Instalacja dedykowana.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (SOP wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Transport zamkniętymi przewodami.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji. Instalacja nie dedykowana.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (SOP wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Transport zamkniętymi przewodami.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 13:
Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie jako środek wiążący i zapobiegający przyklejaniu się w tym
także przemieszczanie, mieszanie, stosowanie (spryskując i malując) oraz postępowanie
z odpadami
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych (środowisko) Strona 169
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 171
scenariusza ekspozycji 13: Zastosowanie w lepiszczach i środkach
antyadhezyjnych (pracownik)
3
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 172
4
Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Strona 172
5
Procesy mieszania (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 173
6
Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 173
7
Odlewanie (pracownik)
Strona 174
8
Procesy odlewania (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 174
9
Procesy odlewania (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 175
10
Spryskiwanie. Maszyna. (pracownik)
Strona 176
11
Spryskiwanie. Maszyna. (pracownik)
Strona 176
12
Malowanie wałkami i malowanie pędzlami (pracownik)
Strona 177
13
Spryskiwanie. Ręcznie. (pracownik)
Strona 177
14
Spryskiwanie. Ręcznie. (pracownik)
Strona 178
15
Obsługa i konserwacja sprzętu (pracownik)
Strona 179
16
Przechowywanie (pracownik)
Strona 179
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC4.10a.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 14.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,18
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 2.500
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 25.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 100 d/y
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Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 1,0
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 3E-07
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 80.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 170.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

171 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 13: Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Nagromadzone opary odprowadzać zdalnie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Używać pomp beczkowych.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Procesy mieszania (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy mieszania (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,52
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Odlewanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie,
wyciskanie, granulowanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Procesy odlewania (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy odlewania (systemy otwarte)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,27 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,09
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Procesy odlewania (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy odlewania (systemy otwarte). (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,54
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Spryskiwanie. Maszyna. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,18
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub w obudowie z wyciągiem. Wydajność
90%.
Zalecany:
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Spryskiwanie. Maszyna. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 10,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,15
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,29

wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie pełnego zamknięcia procesu lub
sprzętu. Wydajność 90%.
Zalecany:
Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Malowanie wałkami i malowanie pędzlami (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC10: Nakladanie pedzlem lub walkiem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Malowanie wałkami i malowanie pędzlami
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Spryskiwanie. Ręcznie. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie. Ręcznie.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95% (APF=20); Wskazówki
dotyczące szkolenia czynnik 0,85)
Skórny: 2,14 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,74
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,81
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę). Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Nosić maskę oddechową wg EN374 z typem filtra A lub lepszym. Wydajność 95%.
Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle
ochronne. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Spryskiwanie. Ręcznie. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Spryskiwanie. Ręcznie. (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność (APF=20)%;
Wskazówki dotyczące szkolenia czynnik 0,85)
Skórny: 2,14 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,74
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,81

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

179 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę). Jeśli możliwe automatyzować działanie.
Oddzielić to działanie od pozostałych czynności.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Nosić maskę oddechową wg EN374 z typem filtra A lub lepszym. Wydajność 95%.
Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle
ochronne. Wydajność 95%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Obsługa i konserwacja sprzętu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa i konserwacja sprzętu
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Transport zamkniętymi przewodami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 14:
Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU22:

Zastosowania profesjonalne

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie jako środek wiążący i zapobiegający przyklejaniu się w tym
także przemieszczanie, mieszanie, stosowanie (spryskując i malując) oraz postępowanie
z odpadami
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych (środowisko) Strona 181
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 182
scenariusza ekspozycji 14: Zastosowanie w lepiszczach i środkach
antyadhezyjnych (pracownik)
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
ERC8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC8.10b.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 2.900
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 1,5
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 4,0
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,95
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 0,025
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,025
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 62
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 14: Zastosowanie w lepiszczach i środkach antyadhezyjnych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:

Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 15: Zastosowanie w paliwach
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie jako Paliwo (albo Paliwo addytywy i komponenty addytywne)
włączając przemieszczanie, używanie, obsługę urządzeń i postępowanie z odpadami.
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w paliwach (środowisko)
Strona 185
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 186
scenariusza ekspozycji 15: Zastosowanie w paliwach (pracownik)
3
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 187
4
Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Strona 188
5
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 189
6
Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 189
7
Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 190
8
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 190
9
Czyszczenie pojemników i kontenerów (pracownik)
Strona 191
10
Przechowywanie (pracownik)
Strona 192
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w paliwach (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 4.500.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,34
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 1.500.000
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 5.000.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 300 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,005
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 1E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska jest osad wody słodkiej.
W przypadku odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni nie jest konieczne
prowadzenie oczyszczania ścieków na miejscu.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 95.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 97,7 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 60,4.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 97,7.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 5.000.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 15: Zastosowanie w paliwach (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
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Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:

Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Wykonywać czynności z dala od źródeł emisji lub uwalniania substancji.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Unikać rozpryskiwania.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie jako paliwo. Ogólna ekspozycja.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC16: Zastosowanie materiałów jako paliw; należy oczekiwać ograniczonego
narażenia na niespalony produkt
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie jako paliwo
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,03 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,01
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,02
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
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Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie jako Dodatek do materiału pędnego
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Pojazdy/bojler konserwacja i obsługa
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (SOP wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Czyszczenie pojemników i kontenerów (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Paliwa czyszczenie pojemników i kontenerów
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zastosować procedurę dostępu dla pojemników, włączając używanie dostarczonego
sprężonego powietrza.
Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Transport zamkniętymi przewodami
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.
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Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 16: Zastosowanie w paliwach
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU22:

Zastosowania profesjonalne

Zastosowanie
Obejmuje zastosowanie jako Paliwo (albo Paliwo addytywy i komponenty addytywne)
włączając przemieszczanie, używanie, obsługę urządzeń i postępowanie z odpadami.
Uwaga:
Narzędzie ECETOC TRA stosowane jest do analizy ekspozycji konsumentów,
w odniesieniu do treści raportu ECETOC 107 i rozdziału R15 R&CSA TGD. Podane
odchylenia wyznaczników ekspozycji dotyczą określonych źródeł.
Uwzględnione scenariusze: 1
Zastosowanie w paliwach (środowisko)
Strona 193
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 195
scenariusza ekspozycji 16: Zastosowanie w paliwach (pracownik)
3
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 196
4
Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Strona 196
5
Tankowanie (pracownik)
Strona 197
6
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 197
7
Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 198
8
Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 198
9
Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Strona 199
10
Czyszczenie pojemników i kontenerów (pracownik)
Strona 200
11
Przechowywanie (pracownik)
Strona 200
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w paliwach (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC9a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji w
systemach zamkniętych
ERC9b: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w
systemach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 6.700.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 3.300
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 9.200
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,0001
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 1E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 1E-05
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 140.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 16: Zastosowanie w paliwach (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (np. dostawy oleju opałowego i napędowego)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę). Albo: Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Wyczyścić przewody przed rozłączeniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (SOP wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Zalecany:
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Tankowanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Tankowanie Pojazdy, tankowanie samolotów
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Natychmiast usunąć rozlaną substancję.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie jako paliwo. Ogólna ekspozycja.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,46
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie jako Dodatek do materiału pędnego
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Zastosowanie jako paliwo (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC16: Zastosowanie materiałów jako paliw; należy oczekiwać ograniczonego
narażenia na niespalony produkt
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Zastosowanie jako paliwo
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 14,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 30%)
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,20
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,32
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę) Albo: Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Pojazdy/bojler konserwacja i obsługa
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (SOP wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Transport zamkniętymi przewodami
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

200 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Czyszczenie pojemników i kontenerów (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Paliwa czyszczenie pojemników i kontenerów
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,00
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,12
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
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Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Środowisko:
Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych zawartych jest w
arkuszu informacyjnym SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 17: Zastosowanie w paliwach
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU21:

Zastosowania konsumenckie

Zastosowanie
Działania i procedury:

Obejmuje zastosowanie konsumenta Paliwo.
Zastosowanie w paliwach (środowisko)
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
scenariusza ekspozycji 17: Zastosowanie w paliwach (Konsument)
3
Paliwa płynne - Tankowanie pojazdów (Konsument)
4
Paliwa płynne - Olej opałowy (Konsument)
5
Paliwa płynne - Zastosowanie w sprzęcie ogrodowym (Konsument)
6
Paliwa płynne - Tankowanie sprzętu ogrodowego (Konsument)

Uwzględnione scenariusze: 1

Strona 202
Strona 203
Strona 203
Strona 204
Strona 204
Strona 205

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Zastosowanie w paliwach (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC9a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji w
systemach zamkniętych
ERC9b: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w
systemach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC9.12c.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 16.000.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 8.200
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 23.000
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,0001
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 1E-05
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 1E-05
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Ilość uwalniana do powietrza podczas szerokiego użycia (tylko regionalnie): 0,0001
Ilość uwalniana do gleby z szerokiego użycia: 1E-05
Ilość uwalniana do gleby z szerokiego użycia (tylko regionalnie): 1E-05.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 350.000
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Emisje ze spalania ograniczone przez przepisowe kontrole emisji spalin. Emisje
pochodzące ze spalania i uwzględnione w procesie oceny regionalej ekspozycji.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 17: Zastosowanie w paliwach (Konsument)
Lista deskryptorów użytkowania
(Pod)kategorie produktu: PC13: Paliwa
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
ciekły
Ciśnienie par > 10 Pa
Ilości użyte: Jeśli nie podano inaczej, Na każdym przypadku obejmuje użyte ilości do
37.500 g.
Stężenie substancji w mieszaninie:

O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100 %
Okres trwania i częstość używania:

O ile nie podano inaczej, Obejmuje zastosowanie do 0,143 czas/dzień
Obejmuje narażenie do 2 h na zdarzenie.
Czynniki ludzkie niezależne od zarządzania ryzykiem:

Obejmuje kontakt z powierzchnią skóry do 420 m2.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Narzędzie ECETOC TRA stosowane jest do analizy ekspozycji konsumentów,
w odniesieniu do treści raportu ECETOC 107 i rozdziału R15 R&CSA TGD. Podane
odchylenia wyznaczników ekspozycji dotyczą określonych źródeł.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Paliwa płynne - Tankowanie pojazdów (Konsument)
Lista deskryptorów użytkowania
(Pod)kategorie produktu: PC13: Paliwa
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Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje zastosowanie do 52 d/y.
Obejmuje częstotliwość do 1 zastosowań na dzień.
Obejmuje narażenie do 0,05 h (= 3 minuty ) na zdarzenie.
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obejmuje zastosowania na zewnątrz. Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni
pomieszczenia o 100 m3.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Na każdym przypadku obejmuje użyte ilości do 37.500 g.
Obejmuje kontakt z powierzchnią skóry do 210,00 cm2.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki i środki dla informacji i do instrukcji postępowania dla konsumentów:

Nie zidentyfikowano szczególnych środków zarządzania poza określonymi dla tych
warunków eksploacyjnych.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Paliwa płynne - Olej opałowy (Konsument)
Lista deskryptorów użytkowania
(Pod)kategorie produktu: PC13: Paliwa
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje zastosowanie do 120 d/y.
Obejmuje częstotliwość do 1 zastosowań na dzień.
Obejmuje narażenie do 0,03 h (= 2 minuty ) na zdarzenie.
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. Obejmuje
zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 20 m3.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Na każdym przypadku obejmuje użyte ilości do 1.500 g.
Obejmuje kontakt z powierzchnią skóry do 210,00 cm2.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki i środki dla informacji i do instrukcji postępowania dla konsumentów:

Nie zidentyfikowano szczególnych środków zarządzania poza określonymi dla tych
warunków eksploacyjnych.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Paliwa płynne - Zastosowanie w sprzęcie ogrodowym (Konsument)
Lista deskryptorów użytkowania
(Pod)kategorie produktu: PC13: Paliwa
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Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje zastosowanie do 26 d/y.
Obejmuje częstotliwość do 1 zastosowań na dzień.
Obejmuje narażenie do 2,00 h (= 120 minuty ) na zdarzenie.
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obejmuje zastosowania na zewnątrz. Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni
pomieszczenia o 100 m3.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Na każdym przypadku obejmuje użyte ilości do 750 g.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki i środki dla informacji i do instrukcji postępowania dla konsumentów:

Nie zidentyfikowano szczególnych środków zarządzania poza określonymi dla tych
warunków eksploacyjnych.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Paliwa płynne - Tankowanie sprzętu ogrodowego (Konsument)
Lista deskryptorów użytkowania
(Pod)kategorie produktu: PC13: Paliwa
Warunki użytkowania
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje zastosowanie do 26 d/y.
Obejmuje częstotliwość do 1 zastosowań na dzień.
Obejmuje narażenie do 0,03 h (= 2 minuty ) na zdarzenie.
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obejmuje zastosowanie w pojedynczym garażu (34m3) w warunkach typowej wentylacji.
Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 34 m3.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Na każdym przypadku obejmuje użyte ilości do 750 g.
Obejmuje kontakt z powierzchnią skóry do 420,00 cm2.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki i środki dla informacji i do instrukcji postępowania dla konsumentów:

Nie zidentyfikowano szczególnych środków zarządzania poza określonymi dla tych
warunków eksploacyjnych.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

206 od 232

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Środowisko:
Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych zawartych jest w
arkuszu informacyjnym SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 18: Płyny funkcjonalne
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe

Zastosowanie
Stosować jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, grzewcze, izolacyjne, chłodziwa,
płyny hydrauliczne w zamkniętym profesjonalnym urządzeniu, włączając sporadyczne
ekspzycje podczas obsługi lub przemieszczania materiałów..
Uwzględnione scenariusze: 1
Płyny funkcjonalne (środowisko)
Strona 207
2
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
Strona 209
scenariusza ekspozycji 18: Płyny funkcjonalne (pracownik)
3
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Strona 210
4
Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Strona 210
5
Napełnianie produktów/osprzętu (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 211
6
Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników
Strona 211
(pracownik)
7
Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Strona 212
8
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 212
9
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 213
10
Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Strona 214
11
Ponowne przetwarzanie wybrakowanych produktów. (pracownik)
Strona 214
12
Obsługa i konserwacja sprzętu (pracownik)
Strona 215
13
Przechowywanie (pracownik)
Strona 215
Działania i procedury:

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Płyny funkcjonalne (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC7.13a.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 6.400
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0016
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 10
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 500
Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 20 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,005
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 3E-06
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,001
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska są ludzie poprzez pośrednią ekspozycję (głównie
wdychanie) .
Oczyszczanie ścieków nie wymagane.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): 0.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 0 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Chronić przed wyciekiem nierozcieńczonej substancji do ścieków lub zebrać ją stamtąd.
Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 7.800
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Zewnętrzna przeróbka i usuwanie odpadów powinno uwzględniać obowiązujące miejscowe
i/lub krajowe przepisy.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Zewnetrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinno uwzględniać obowiązujące
miejscowe i/lub krajowe przepisy.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 18: Płyny funkcjonalne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Czyscic linie przemieszczania przed rozczepieniem.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany: Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Przelewanie beczek/partii (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przelewanie beczek/partii
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Napełnianie produktów/osprzętu (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie produktów/osprzętu (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,31
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Transport zamkniętymi przewodami.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Napełnianie i przygotowywanie ospzrętu z beczek i pojemników (ręcznie)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Stosować pompy do beczek lub starannie opróźniać pojemniki.
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy.
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Stosować substancję w zasadniczo zamkniętym systemie wyposażonym w wentylację
wyciągową.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 ppm
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte). Podwyższona temperatura.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,50 ppm (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,27
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Do przemieszczania materiałów stosować suchych sprzęgieł rozdzielających.
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte). Podwyższona temperatura (Opary).
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,00 ppm (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,03
Skórny: 0,10
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Do przemieszczania materiałów stosować suchych sprzęgieł rozdzielających.
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany: Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Ponowne przetwarzanie wybrakowanych produktów. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ponowne przetwarzanie wybrakowanych produktów.
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem i konserwacją urządzenia wyłączyć i wypłukać systemy.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Obsługa i konserwacja sprzętu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy.
Transport zamkniętymi przewodami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Zastosowanie zewnętrzne
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenariusz narażenia 21: Produkcja i przeróbka gumy
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3:

Zastosowania przemysłowe
SU10: Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów)
SU11: Produkcja wyrobów z gumy

Zastosowanie
Uwzględnione scenariusze: 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Produkcja i przeróbka gumy (środowisko)
Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do
scenariusza ekspozycji 21: Produkcja i przeróbka gumy (pracownik)
Mosowe przemieszczanie (systemy zamknięte) (pracownik)
Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Ważenie produktów luzem (pracownik)
Odważanie małych ilości (pracownik)
Premiks dodatków (pracownik)
Premiks dodatków (pracownik)
Przemieszczanie materiałów (pracownik)
Kalendrowanie (w tym także Banburys) (pracownik)
Kalendrowanie (w tym także Banburys) (pracownik)
Przerabianie niehartowanych form gumowych (pracownik)
Budowa opony (pracownik)
Wulkanizacja (pracownik)
Wulkanizacja (pracownik)
Wulkanizacja (pracownik)
Wulkanizacja (pracownik)
Chłodzenie hartowanych wyrobów (pracownik)
Produkcja wyrobów poprzez zanurzanie i odlewanie (pracownik)
Procesy finalne (pracownik)
Prace laboratoryjne (pracownik)
Obsługa i konserwacja sprzętu (pracownik)
Przechowywanie (pracownik)

Strona 217
Strona 219
Strona 220
Strona 220
Strona 221
Strona 221
Strona 222
Strona 223
Strona 223
Strona 224
Strona 224
Strona 225
Strona 226
Strona 226
Strona 227
Strona 227
Strona 228
Strona 229
Strona 229
Strona 230
Strona 230
Strona 231
Strona 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Produkcja i przeróbka gumy (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

ERC1: Produkcja substancji
ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach,
które nie staną się częścią wyrobu
ERC6d: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach polimeryzacji
przy produkcji żywic, gumy, polimerów
Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC4.19.v1
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Substancja jest kompleksem UVCB. Przeważnie hydrofobowy.
Ilości użyte:
Tonaż UE zużywany regionalnie: 0,1
Tonaż zużywany regionalnie (tony/rok): 31.000
Udział regionalnego tonażu użytego lokalnie: 0,0005
Roczny tonaż dla danej jednostki (tony/rok): 15
Maksymalny dzienny tonaż danego miejsca (kg/dzień): 42
wydrukowane przez Eni Deutschland
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Okres trwania i częstość używania:

Ciągłe uwalnianie: 365 d/y
Czynniki środowiskowe, które nie są kształtowane w procesach zarządzania ryzykiem:

Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla zbiorników słodkowodnych: 10
Lokalny wskaźnik rozcieńczenia dla wody morskiej: 100
Początkowe uwalnianie przed RMM:
Ilość uwalniana do powietrza z procesu: 0,95
Ilość uwalniana do ścieków z procesu: 0,01
Ilość uwalniana do gleby z procesu: 0,04
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Metoda blokowania węglowodoru jest stosowana w celu oszacowania ekspozycji do
środowiska przy pomocy modelu Petrorisk Model.
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Ponieważ stosowane praktyki różnią się w zależności od miejsca użyto
konserwatywnych szacunków procesów uwalniania.
Nośnikiem zagrożenia środowiska jest osad wody słodkiej.
W przypadku odprowadzania ścieków do przydomowej oczyszczalni nie jest konieczne
prowadzenie oczyszczania ścieków na miejscu.
Ograniczyć emisję do powietrza do poziomu typowej efektywności usuwania (%): Nie
dotyczy.
Przystąpić do oczyszczania ścieków na miejscu (przed skierowaniem do zbiorników
wodnych) w celu osiągnięcia wymaganej wydajności oczyszczania >= 12,2 (%).
W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni przydomowej należy zapewnić
wydajność usuwania ścieków lokalnie na poziomie (%)>= 0.
Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem:

Nie wylewać szlamu przemysłowego do naturalnego podłoża.
Osady z oczyszczalni należy spalić, przechować lub przetworzyć.
Postępowanie z odpadami
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków:

Szacunkowy poziom usuniętej substancji ze ścieków przez przydomową oczyszczalnię
ścieków (%): 94,1.
Całkowita wydajność usuwania ze ścieków po zastosowaniu metod miejscowych i
zewnętrznych środków (lokalna oczyszczalnia ścieków) wynosi (%): 94,1.
Maksymalnie dopuszczalny tonaż danego miejsca bazujący na uwalnianiu po
przeprowadzeniu procesu całkowitego oczyszczenia ścieków (kg/d): 620.
Zakładany przepływ ścieków w przydomowych oczyszczalniach (m3/d): 2.000.
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów do ich usuwania:

Substancja ta zużywa się podczas użytkowania i nie powstają z niej odpady.
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów:

Substancja ta zużywa się podczas użytkowania i nie powstają z niej odpady.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza
ekspozycji 21: Produkcja i przeróbka gumy (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Właściwości produktu:
Ciekły
Ciśnienie par: < 0,5 kPa dla STP
Stężenie substancji w mieszaninie:

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 % (jeśli nie podano inaczej).
Okres trwania i częstość używania:

Obejmuje dzienną ekspozycję do 8 h (jeśli nie podano inaczej).
Inne odnośne warunki zastosowania:

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC
TRA.
Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje:
Ogólne środki dla wszystkich działań:
Kontrolowanie potencjalnej ekspozycji poprzez środki tj. zakapslowane lub zamknięte
systemy, profesjonalnie zaprojektowane i zakonserowane zaplecza oraz odpowiedni
standard wentylacji. Przed otwarciem instalacji wyłączyć systemy i opróżnić przewody.
Jeśli tylko możliwe wyłączyć i przepłukać instalację przed konserwacją.
Gdzie istnieje możliwość ekspozycji: Zapewnić, że właściwi pracownicy zostali
poinformowani o rodzaju ekspozycji i podstawowych metodach jej minimalizacji;
zapewnić odpowiedni osobisty sprzęt ochronny; zgodnie z przepisami prawnymi zebrać
rozlaną substancję i usunąć odpady; monitorować efektywność środków ograniczających;
rozważyć konieczność nadzorowania stanu zdrowia; zidentyfikować i wdrożyć działania
korygujące.
Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374),
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja,
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

Mosowe przemieszczanie (systemy zamknięte) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie (systemy zamknięte)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Nagromadzone opary odprowadzać zdalnie.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany: Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

Mosowe przemieszczanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
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Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie.
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

Ważenie produktów luzem (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ważenie produktów luzem (dodatkami)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

Odważanie małych ilości (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Odważanie małych ilości (dodatkami)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Ostrożnie obchodzić się z substancją.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

Premiks dodatków (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Premiks dodatków
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Ostrożnie obchodzić się z substancją.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

Premiks dodatków (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Premiks dodatków
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,07
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,55
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić, że przemieszczanie substancji odbywa się w zakapslowanej instalacji lub pod
dzialaniem instalacji wyciagowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Przemieszczanie materiałów (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przemieszczanie materiałów
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

224 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Do przemieszczania materiałów stosować suchych sprzęgieł rozdzielających. LEV
Wydajność 90%.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Kalendrowanie (w tym także Banburys) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Kalendrowanie (w tym także Banburys)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Stosować substancję w zasadniczo zamkniętym systemie wyposażonym w wentylację
wyciągową. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

Kalendrowanie (w tym także Banburys) (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Kalendrowanie (w tym także Banburys) (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

225 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,71
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,95
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego zamknięcia procesu lub
sprzętu oraz wentylację wyciągową przy dostępie. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

Przerabianie niehartowanych form gumowych (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie,
wyciskanie, granulowanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przerabianie niehartowanych form gumowych
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 0,69 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

226 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

Budowa opony (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC7: Napylanie przemysłowe
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Budowa opony
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 95%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 95%)
Skórny: 0,43 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,15
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,16
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie pełnego zamknięcia procesu lub
sprzętu. Wydajność 95%.
Zalecany:
Zapewnić, że personel obłsugowy został przeszkolony w celu minimalizacji ekspozycji.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać właściwe rękawice (tesowane zgodnie z EN374), kombinezon i gogle
ochronne. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

Wulkanizacja (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Wulkanizacja
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

227 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

Wulkanizacja (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Wulkanizacja (Opary)
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,71
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 1,19
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Zalecany:
Zapewnić zwiększoną wentylację przy pomocy urządzeń mechanicznych
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

Wulkanizacja (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Wulkanizacja (ręcznie). Podwyższona temperatura
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

228 od 232

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,25
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 17

Wulkanizacja (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Wulkanizacja (Opary). Podwyższona temperatura.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 5,00 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 0,69 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,71
Skórny: 0,24
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,95
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

229 od 232

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 18

Chłodzenie hartowanych wyrobów (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC6: Operacje kalandrowania
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Chłodzenie hartowanych wyrobów. Podwyższona temperatura.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 mg/m3 (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,48
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zapewnić dodatkowa wentylację wyciągową w miejscach transportu materiałów i innych
miejscach dostępu.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 19

Produkcja wyrobów poprzez zanurzanie i odlewanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Produkcja wyrobów poprzez zanurzanie i odlewanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Opracowano:
2015-6-26
Wersja:
18
Język:
pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:

230 od 232

Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
Unikać ręcznego kontaktu z wilgotnymi wyrobami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 20

Procesy finalne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC21: Niskoenergetyczna manipulacja substancjami związanymi w materiałach i/lub
wyrobach przemysłowych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy finalne (ekspozycja przezskórna)
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 mg/m3
Skórny: 0,57 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 80%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,04
Skórny: 0,20
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,24
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 10 do 15 wymiany
powietrza na godzinę).
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. Wydajność 80%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 21

Prace laboratoryjne (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Bez zastosowania lokalnego odsysania.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830
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Paliwo do silników diesla
Numer materiałowy D001

Strona:
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Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,34 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,12
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,13
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Nie zidentyfikowano żadnych charakterystycznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zalecany:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374.
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Obsługa i konserwacja sprzętu (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 mg/m3 (SOP wydajność 80%)
Skórny: 1,37 mg/kg/d (Czynnik redukcji LEV wydajność 90%)
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,47
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,49
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy. Wydajność 80%.
Zalecany:
Zastosować procedurę dostępu dla pojemników, włączając używanie dostarczonego
sprężonego powietrza
Transport zamkniętymi przewodami.
Warunki i środki w odniesieniu do ochrony osobisteją, higieny i kontroli zdrowia:

Zakładać rękawice odporne na substancje chemiczne (atestowane według EN 374)
podczas podstawowego szkolenia pracowników. Wydajność 90%.
Zalecany:
Zakładać odpowiedni kombinezon w celu uniknięcia ekspozycji skóry.

wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830
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Strona:

232 od 232
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Przechowywanie (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
Warunki użytkowania
Inne odnośne warunki zastosowania:

Przechowywanie
Bez zastosowania lokalnego odsysania.
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,14 mg/kg/d
Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,01
Skórny: 0,05
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,06
Środki zarządzania ryzykiem
Warunki techniczne i środki na dotyczące procesu (źródła) w celu zapobiegania uwalnianiu:

Przechowywać substancję w zamkniętym systemie.
Zalecany:
Unikać pobrania próbki poprzez zanurzenie.
Transport zamkniętymi przewodami.

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach
określonych przez scenariusz narażenia
Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Szacowana ekspozycja nie przekracza wartości NDS/NDSH, jeśli zachowane bedą
środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji,
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia DNEL dla podrażnień
skóry. Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia
DNEL dla innych skutków zdrowotnych.
Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie ryzyka.
Środowisko:
Wytyczne opierają sie na przyjętych warunkach eksploatacji, które nie muszą mieć
zastosowania dla wszystkich lokalizacji, dlatego też może być niezbędne skalowanie w
celu określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem. Wymagana efektywność
wytrącania dla ścieków może być osiągana poprzez zastosowanie miejscowych i innych
technologii albo pojedynczo albo w połączeniu. Wymagana efektywność wytrącania do
powietrza jest osiągana poprzez zastosowanie miejscowych technologii albo pojedynczo
albo w połączeniu. Więcej informacji dotyczących skalowania i technologii kontrolnych
zawartych jest w arkuszu informacyjnym SpERC
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
wydrukowane przez Eni Deutschland

... z Qualisys SUMDAT

