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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetjaODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Komercialno ime: Primarni bencini
REACH registrirna št.: 01-2119475133-43-XXXX

št. 37 - Lahki bencin LSR (RB)

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Splošna uporaba: Snov za uporabo v petrokemiji

Samo za industrijsko/profesionalno uporabo.

Identificirane uporabe: Industrijska uporaba:
1 Stran: 14Proizvodnja snovi

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

2 Stran: 22Uporaba snovi kot vmesni produkt
SU 3,8,9;  PROC 1,2,3,8a,8b,15;  ERC 6a;  SpERC 6.1a.v1

3 Stran: 30Porazdelitev snovi
SU 3;  PROC 1,2,3,8a,8b,15;  ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7;  SpERC 1.1b.v1

4 Stran: 39Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi
SU 3,10;  PROC 1,2,3,8a,8b,15;  ERC 2;  SpERC 2.2.v1

5 Stran: 48Uporaba pri premazih
SU 3;  PROC 1,2,3,8a,8b,15;  ERC 4;  SpERC 4.3a.v1

6 Stran: 55Uporaba v čistilnih sredstvih
SU 3;  PROC 1,2,3,8a,8b;  ERC 4;  SpERC 4.4a.v1

7 Stran: 61Uporaba kot gorivo
SU 3;  PROC 1,2,3,8a,8b,16;  ERC 7;  SpERC 7.12a.v1

9 Stran: 80Proizvodnja in predelava gume
SU 3,10,11;  PROC 1,2,3,8a,8b,9,15;  ERC 1,4,6d;  SpERC 19

Gospodarska uporaba:
8 Stran: 71Uporaba kot gorivo

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

Nafta z nizkim vreliščem (Bencin), Uvrščeno kot R45 in/ali R46 in/ali R62 in/ali R63; 
vsebuje 0 % do 1 % Benzen

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Naziv firme: Eni Deutschland GmbH
Cesta/poštni predal: Theresienhöhe 30
Poštna št., kraj: 80339 München

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

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

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (GIZ)
Telefon: +49 (0)228-19240
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ODDELEK 2: Določitev nevarnostiODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z odredbo ES 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2; H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Skin Irrit. 2; H315 Povzroča draženje kože.
Muta. 1B; H340 Lahko povzroči genetske okvare.
Carc. 1B; H350 Lahko povzroči raka.
Repr. 2; H361 Verjetno lahko negativno vpliva na plodnost ali poškoduje otroka v materinem telesu.
STOT SE. 3; H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Asp. Tox. 1; H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Aquatic Chronic 2; H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete
Oznaka (CLP)

Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H340 Lahko povzroči genetske okvare.
H350 Lahko povzroči raka.
H361 Verjetno lahko negativno vpliva na plodnost ali poškoduje otroka v materinem 

telesu.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki: P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov 

vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P501 Odstraniti vsebino/posodo nevarnih ali posebnih odpadkov.

Posebno označevanje
Besedilo za navodila na etiketah:

Samo za profesionalne uporabnike.

2.3 Druge nevarnosti
Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh.
Tudi pri nizkih okoljskih temperaturah lahko nastajajo eksplozivne zmesi hlapov/zraka.
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ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinahODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah
3.1 Snovi
Kemična karakterizacija: Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom

Kompleksna kombinacija ogljikovodikov, pridobljena z obdelavo naftne frakcije z 
ogljikovodikom v prisotnosti katalizatorja.
Ogljikovodiki območje: C4 do C11. območje vrenja -20 do 190 °C

UVCB snov - Podatki o sestavinah:

Sestavina Oznaka Vsebnost Klasifikacija

REACH 01-2119475133-43-xxxx
ES-št. 265-151-9
CAS 64742-49-0

Nafta 
(zemeljsko
 olje), 
lahka, 
obdelana 
z vodikom

100 % Muta. 1B; H340.  Carc. 1B; H350.  
Asp. Tox. 1; H304.

ES-št. 203-777-6
CAS 110-54-3

n-Heksan < 5 % Flam. Liq. 2; H225.  Skin Irrit. 2; H315.  
Repr. 2; H361f.  STOT SE. 3; H336.  
STOT RE 2; H373.  Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Chronic 2; H411.

REACH 01-2119471310-51-xxxx
ES-št. 203-625-9
CAS 108-88-3

Toluene < 3 % Flam. Liq. 2; H225.  Skin Irrit. 2; H315.  
Repr. 2; H361d.  STOT SE. 3; H336.  
STOT RE 2; H373.  Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Chronic 3; H412.

REACH 01-2119447106-44-xxxx
ES-št. 200-753-7
CAS 71-43-2

Benzen < 1 % Flam. Liq. 2; H225.  Skin Irrit. 2; H315.  
Eye Irrit. 2; H319.  Muta. 1B; H340.  
Carc. 1A; H350.  STOT RE 1; H372.  
Asp. Tox. 1; H304.

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

Dodatna opozorila: Vsebuje ca. Naphthenic hydrocarbons 30 %, i-Paraffins 30 %, n-Paraffins 25 %, Aromatic 
hydrocarbons 15 %

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

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

Po vdihavanju: Prizadete odvesti na sveži zrak.
V primeru težav z dihanjem dati kisik. Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati 
umetno dihanje. Takoj poiskati zdravniško pomoč.
V primeru nevarnosti, da oseba izgubi zavest, jo poležemo in transportiramo v stabilnem 
bočnem položaju.

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

Po stiku z očmi: Z odprtimi vekami takoj spirati 10 do 5 minut s tekočo vodo. Zatem se posvetovati z 
očesnim zdravnikom.
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Po zaužitju: Ne povzročati bruhanja. Če je oseba pogoltnila proizvod oz. če bljuva, je nevarnost za vdor 
v pljuča. V primeru bruhanja in nezavesti stavilan stranska lega. Dihalne poti pustiti 
proste. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ponesrečenemu, ki je nezavesten, se ne sme 
nikoli ničesar dati v usta.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Po vdihavanju:  
Glavobol, vinjenost, slabost, draženje na bruhanje, omotičnost, vrtoglavica, težko dihanje, 
nezavest, zastoj dihanja. Glavobol, vinjenost, slabost, omotičnost, vrtoglavica, težko 
dihanje.
V primeru prisotnosti večjih koncentracij: Motnje CNS, nezavest, narkoza, zastoj dihanja.
Po použitju:  Motnje prebavnega trakta, driska.
Po stiku s kožo:  Na kožo deluje razmaščujoče.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
V primeru zaužitja in zatem bruhanja lahko pride do aspiracije v pljuča, kar povzroči 
kemijsko pneumonijo ali zadušitev.
Zdravljenje:
Po potrebi dajanje kisika.
V primeru nadraženja pljuč prvo zdravljenje s spray-em Dexametazon.

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

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

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

Lahko vnetljivo.
Možnost nastajanja eksplozivnih zmesi hlapov in zraka. Paziti na povratni vžig.
V primeru požara lahko nastane: Dušikovi oksidi (NOx), žveplovi oksidi, ogljikov monoksid 
in ogljikov dioksid.

5.3 Nasvet za gasilce
posebna zaščitna oprema pri gašenju požara:

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

Dodatna navodila: Ogrožene rezervoarje ohladiti z razprševanjem vode. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob 
požaru in/ali eksploziji.
Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati ločeno. Preprečiti prodiranje vode za gašenje v 
vodotoke ali podtalnico.

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

Izogibati se izpostavljanju. Odstraniti vse vžigalne pobude.
Preprečiti stik s substanco. Nositi primerno zaščitno obleko.
Ljudi spraviti na varno. Onemogočiti dostop nezaščitenim osebam.
Skrbeti za zadostno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov.
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6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Preprečiti širjenje po površini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi barierami). Preprečiti prodiranje v 
zemljo, vodotoke ali kanalizacijo. Nevarnost eksplozije! V primeru izločanja obvestiti 
pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se pojavijo.
Odstraniti z vodne gladine (npr. posneti, izsesati).
Pobrati z negorljivim sredstvom ki veže tekočine (npr. pesek/zemlja/kremenova 
prst/Vermiculit) in skladno s predpisi odstraniti.
Ne odplakovati z vodo ali vodenimi čistilnimi sredstvi.

Dodatna navodila: Paziti na povratni vžig. Uporabljati orodje, ki ne iskri.
Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za dopolnitev glej oddelek 8 in 13.

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

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Skrbeti za dobro odzračevanje in prezračevanje skladišča in delovnega mesta.
Pri rokovanju je potrebno preprečiti brizganje in razlitje.
preprečite nastajanje aerosola in megle. Ne vdihavati hlapov. Nositi primerno zaščitno 
opremo.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Uporabiti samo za čiščenje.

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo:

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Predvideti 
ozemljitev posod, apartur, črpalk in naprav za izsesavanje. Uporabljati samo orodje, ki je 
antistatično (ki ne iskri). Uporabljeti je potrebno antistatično oblačilo.

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

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.
Preprečiti stik z viri vžiga in toplote.
Primerni material: jeklo, avtorizirana rezervna ročka
Dostop do skladišča je dovoljen samo strokovnemu osebju.

Opozorila glede skupnega skladiščenju:

Ne shranjevati skupaj z snovmi, ki pospešujejo gorenje, samovnetljivimi snovmi kot tudi 
lahko vnetljivimi trdnimi snovmi.

Razred skladišča: 3 = Vnetljive tekoče snovi
7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo ni nobenih informacij.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitaODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti na delovnem mestu:

Št.CAS Oznaka Vrsta Mejna vrednost

110-54-3 n-Heksan Dolgotrajno 72 mg/m3; 20 ppm
Evropa: IOELV: TWA 72 mg/m3; 20 ppm

108-88-3 Toluene Dolgotrajno 192 mg/m3; 50 ppm  
Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.

Evropa: IOELV: STEL 384 mg/m3; 100 ppm  
(Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.)

Evropa: IOELV: TWA 192 mg/m3; 50 ppm  
(Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.)

kratkotrajno 384 mg/m3; 100 ppm  
Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.

71-43-2 Benzen Dolgotrajno 3,25 mg/m3; 1 ppm  
Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.

Evropa: BOELV: TWA 3,25 mg/m3; 1 ppm  
(Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.)

kratkotrajno 13 mg/m3; 4 ppm  
Računati je treba z možnostjo prodiranja skozi 
kožo.

Biološke mejne vrednosti:

Št.CAS Oznaka Vrsta Mejna vrednost Parameter Vzorkovanje

71-43-2 Benzen Evropa: 
BLV, kri

28 µg/L benzen konec izpostavljenosti, oz. konec 
delovne izmene

Evropa: 
BLV, urin

46 µg/g 
[CreatininK]

phenylmercapturic
 acid

konec izpostavljenosti, oz. konec 
delovne izmene

DNEL/DMEL: DNEL Kratkotrajno, delavci, inhalacijski: 1300 mg/m3/15 min. (LOAEC 4,32 g/m3/h)
DNEL Kratkotrajno, delavci, inhalacijski: 1100 mg/m3/15 min. (LOAEC 2,4 g/m3/h)
DNEL Dolgotrajno, delavci, inhalacijski: 840 mg/m3/8h (NOAEC 10 g/m3/6 h)
DNEL Kratkotrajno, uporabniki, inhalacijski: 1200 mg/m3/15 min. (LOAEC 4,32 g/m3/h)
DNEL Kratkotrajno, uporabniki, inhalacijski: 640 mg/m3/15 min. (LOAEC 2,4 g/m3/h)
DNEL Dolgotrajno, uporabniki, inhalacijski: 180 mg/m3/8h (NOAEC 10 g/m3/6h)

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Skrbeti za dobro prezračevanje prostora ter za odsesavanja/odzračevanje.
V delovnem okolju naj bosta lahko dostopna tuš in priprava za spiranje oči.
Z materialom se naj rokuje samo v zaprtih napravah ali sistemih.
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Osebna zaščitna oprema
Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu
zaščita dihal: Pri prekoračitvi mejnih vrednosti OEL je potrebno nositi zaščitno dihalno napravo.

Uporabite filter tipa A (= proti hlapom organskih spojin) v skladu z SIST EN 14387. 
(označevalna barva rjavo)
(Hlapi do 0,1 Vol.-%: A1, do 0,5 Vol.-% A2, do 1 Vol.-% A3.)
Pri nejasnih razmerah in vsebnosti kisika pod 17% uporabiti zaščitno dihalno napravo, ki 
ni odvisna od okoljskega zraka.
Kontrola zraka za dihanje: Testna cevka Auer Benzin A, BNZ, Gasolin 30, QL.

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

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

zaščita telesa: Antistatična zaščitna obleka/škornji.
zaščitni in higienski ukrepi: Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.
Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu.
po opravljenem delu sta potrebna temeljito čiščenje in nega kože.

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

Barva: brezbarven do rumen
Vonj: značileno
Meja vonja: ni razpoložljivih podatkov

pH vrednost: ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ledišče: <= -60 °C  (Eaton 1990)
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 51 - 186 °C  (EN ISO 3405)
Plamtišče: <0 do <55 Stopinj C   (EN ISO 13736)
Hitrost izhlapevanja: ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost: Lahko vnetljivo. 
Meje eksplozivnosti: SME (Spodnja meja eksplozivnosti):  0,60 Vol%

ZME (Zgornja meja eksplozivnosti):  9,50 Vol%
Parni tlak: pri 38 °C: CONCAWE (2010) 40 - 2400 hPa (EN 13016-1)
Gostota pare: ni razpoložljivih podatkov
Gostota: pri 15 °C: 0,7434 g/mL (ISO 3675/EN ISO 12185)
Vodotopnost: pri 20 °C: majhno 
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: >= 3 log P(o/w)

Temperatura samovžiga: 280 - 470 °C  (Eaton 1990)
Termični razkroj: ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematski: pri 20 °C: ca. 0,68 mm2/s
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Eksplozivne lastnosti: Možnost nastajanja eksplozivnih zmesi hlapov in zraka.
Lastnosti, ki vzpodbujajo gorenje: ni razpoložljivih podatkov

9.2 Druge informacije
Temperatura vžiga: ca. 200 °C
nadaljnji podatki: Vsebnost žveplo (DIN 51400 T.6): max. 1500 mg/kg

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

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

10.2 Kemijska stabilnost
Ntabilno v navedenih pogojih shranjevanja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Pri močnem segretju: Nevarnost požara/Nevarnost za samovžig.
Možnost nastajanja eksplozivnih zmesi hlapov in zraka.
Hlapi so težji od zraka, širijo se po tleh.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Preprečiti odprto svetlobo, ogenj in druge vire vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali
oksidacijsko sredstvo

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

Termični razkroj: ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 11: Toksikološki podatkiODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost: LD50 Podgana, oralni: > 5000 mg/kg bw  (OECD TG 401)

LD50 Zajec, kožni: > 2000 mg/kg bw  (OECD TG 402)
LC50 Podgana, inhalacijski: > 5,61 mg/L  (OECD TG 403)
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Toksikološki učinki: Akutna strupenost (oralni): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena.
Akutna strupenost (kožni): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena.
Akutna strupenost (inhalacijski): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev 
niso izpolnjena.
Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2; H315 = Povzroča draženje kože.
Specifični simptomi pri poskusih na živalih (zajec:): dražeč (OECD 404)
Poškodba/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena. Specifični simptomi pri poskusih na živalih (zajec:): Ni nadraženosti. (OECD 
405)
Dolgotrajnejša in/ali ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči nadraženost oči.
Preobčutljivost dihal: Manjkajoči podatki.
Preobčutljivost kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso 
izpolnjena. Preobčutljivost: Specifični simptomi pri poskusih na živalih (morski prašiček): 
ni nevarnosti za senzibiliziranje (OECD 406)
Mutagenost za zarodne celice/Genotoksičnost: Muta. 1B; H340 = Lahko povzroči 
genetske okvare. Vsebnost benzen >=0,1 %
Rakotvornost: Carc. 1B; H350 = Lahko povzroči raka. Vsebnost benzen >=0,1 %
Strupenost za razmnoževanje: Repr. 2; H361 = Verjetno lahko negativno vpliva na 
plodnost ali poškoduje otroka v materinem telesu. Vsebnost Toluol ali n-heksan >=3 %
Učinkovanje na in preko materinega mleka: Manjkajoči podatki.
Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost): STOT SE. 3; H336 = 
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost): Na podlagi 
razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
NOAEL Podgana, kožni: 3750 mg/kg/28d (OECD TG 410)
NOAEC kronična inhalacijska toksičnost: 1400 mg/m3 (OECD TG 453)
Nevarnost pri vdihavanju: Asp. Tox. 1; H304 = Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko 
smrtno.

Druge informacije: Oralno zaužitje oz. inhaliranje povzroči pri podganah nefrotoksične spremembe. Strupen 
učinek na organe, ki proizvajajo kri.
Proizvod vsebuje benzol, ki povzroča levkemijo.
Nevrotoksičnost:
Izpostavljenost velikim količinam lahko pri človeku in živalih vodi k depresija centralnega 
živčnega sistema.
imunotoksičnost:
Gasoline pri živalskih poskusih ne pokaže učinkov na imunski sistem pri Koncentracija > 
20000 mg/[m3].

Simptomi
Po vdihavanju:  
Glavobol, vinjenost, slabost, draženje na bruhanje, omotičnost, vrtoglavica, težko dihanje, 
nezavest, zastoj dihanja. Glavobol, vinjenost, slabost, omotičnost, vrtoglavica, težko 
dihanje.
V primeru prisotnosti večjih koncentracij: Motnje CNS, nezavest, narkoza, zastoj dihanja.
Po použitju:  Motnje prebavnega trakta, driska.
Po stiku s kožo:  Na kožo deluje razmaščujoče.
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ODDELEK 12: Ekološki podatkiODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
toksičnost vode: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Akutni učinki:
toksičnost za alge sladkovodne vrste:
EL50 pseudokirchnerialla subcapitata (zelene alge): 3,1 mg/L/72h (OEDC 201, based on: 
stopnja rasti) (Izvor: CONCAWE 1995o)
NOELR pseudokirchnerialla subcapitata (zelene alge): 0,5 mg/L/72h (OEDC 201, based 
on: stopnja rasti) (Izvor: CONCAWE 1996a)
toksičnost za ribe sladkovodne vrste:
LC50 Postrv (Oncorhynchus mykiss): 10 mg/L/96h (OEDC 203) (Izvor: CONCAWE 
1995a, 1996a,b)
LC50 črnoglavi pisanec: 8,2 mg/L/96h (EPA 66013-75-009) (Izvor: PPSC 1995a)
Strupenost za nevretenčarje:
sladkovodne vrste ES50 daphnia magna (velika vodna bolha): 4,5 mg/L/48h (OEDC 202, 
based on: Mobilnost) (Izvor: CONCAWE 1995h, 1996j,k)
Bakteriološka toksičnost:
sladkovodne vrste LL50 Tetrahymena pyriformis: 15,41 mg/L/72h (Metoda: QSAR 
PETROTOX) (Izvor: Redman et al. 2010b)
Dolgoročni učinki:
sladkovodne vrste NOEL daphnia magna (velika vodna bolha): 2,6 mg/L/21d (OEDC 211, 
based on: reprodukcija) (Izvor: Springborn Laboratories Inc. 1999d)

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Druga navodila: Inherentno biološko razgradljivo (Solano-Serena, F. et al (1999)).

Hidrolize ni moč pričakovati. (Neely, W.B., Blau, G.E. (1985))
Razdelitev v okolju po model za preračune (PETRORISK):
Zrak: 93,02 %
Voda: 5,83 %
Tla: 0,34 %
Usedlina: 0,81 %
(Izvor: Redman et al., 2010a)

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

>= 3 log P(o/w)

12.4 Mobilnost v tleh
ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

12.6 Drugi neugodni učinki
splošna navodila: Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.
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ODDELEK 13: OdstranjevanjeODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
Identifikacijska številka odpadka:

13 07 02* = Odpadki tekočih goriv: Bencin
* = odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

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

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

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

UN 1268

14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR/RID: UN 1268, NAFTNI DESTILATI, N.D.N
IMDG, IATA-DGR: UN 1268, PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

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

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

I

14.5 Nevarnosti za okolje
Onesnaževalci morja: Da

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Transport po kopnem (ADR/RID)
Opozorilna tabla: ADR/RID: Številka nevarnosti 33, Številka ZN UN 1268
Nalepka z oznako nevarnosti: 3
Posebni predpisi: 363 664
Omejene količine: 500 mL
EQ: E3
Embalaža - Navodila: P001
Posebni predpisi za pakiranje: MP7 MP17
Prenosni rezervoarji - Navodila: T11
Prenosni rezervoarji - Posebni predpisi: TP1 TP8
Kodiranje rezervoarja: L4BN
Koda za omejitve predorov: D/E
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ladijski transport (IMDG)
EmS: F-E, S-E
Posebni predpisi: 363
Omejene količine: 500 mL
EQ: E3
Embalaža - Navodila: P001
Embalaža - Predpisi: -
IBC - Navodila: -
IBC - Predpisi: -
Navodila za rezervoar - IMO: -
Navodila za rezervoar - UN: T11
Navodila za rezervoar - Predpisi: TP1, TP8
Zlaganje in ravnanje: Category E.
Lastnosti in opomba: Immiscible with water.
Ločilna skupina: none

Zračni transport (IATA)
Hazard: Flamm. liquid
EQ: E3
Passenger Ltd.Qty.: Forbidden
Passenger: Pack.Instr. 351 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Cargo: Pack.Instr. 361 - Max. Net Qty/Pkg. 30 L
Special Provisioning: A3
ERG: 3H

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatkiODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Nacionalni predpisi - Države članice ES
Vsebnost hlapljivih organskih spojin (VOC):

100 % teže
Označevanje embalaže pri vsebini <= 125 mL

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

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H340 Lahko povzroči genetske okvare.
H350 Lahko povzroči raka.
H361 Verjetno lahko negativno vpliva na plodnost ali poškoduje otroka v materinem 

telesu.
Previdnostni stavki: P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
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15.2 Ocena kemijske varnosti
Izveden je bil test glede varnosti za to snov.

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

H225 = Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 = Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 = Povzroča draženje kože.
H319 = Povzroča hudo draženje oči.
H336 = Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H340 = Lahko povzroči genetske okvare.
H350 = Lahko povzroči raka.
H361 = Verjetno lahko negativno vpliva na plodnost ali poškoduje otroka v materinem telesu.
H361f = Sum škodljivosti za plodnost.
H361d = Sum škodljivosti za nerojenega otroka pri vdihavanju.
H372 = Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H373 = Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411 = Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 = Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Literatura: CONCAWE (Madouplein 1, B-1030 Brussels, Belgium):
 - REACH Registration Dossier 'Low Boiling Point Naphthas (Gasoline) 06/2010 
 - Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102
 - Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary data 
and Rationale)
 - Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances Directive)
 - CONCAWE Dossier 'Liquified Petroleum Gas', 92/102 (Madouplein 1, B-1030 Brussels, 
Belgium)
 - CONCAWE Report 01/54 (Environmental Classification of Petroleum Substances - 
Summary data and Rationale)
 - CONCAWE Report 01/53 (Classification and of Labelling of Petroleum Substances 
Directive)

vzrok za zadnje spremembe:

Sprememba v odlomku 3.2: podatki o sestavinah Toluene +H412
Nastavljeno: 11.3.2008
Področje, na katerem je bil izdan sesznam podatkov
Kontaktna oseba: glej oddelek 1: Območje za informiranje

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

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

Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Proizvodnja snovi ali procesna kemikalija ali Sredstva za ekstrakcijo v zaprtih ali 

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

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

2 Stran: 16Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 1: Proizvodnja snovi (delojemalec)

3 Stran: 17Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Kontinuirani postopek 
(delojemalec)

4 Stran: 17Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); z vzorkovanjem (delojemalec)
5 Stran: 18Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Šaržni postopek (delojemalec)
6 Stran: 18Shranjevanje (delojemalec)
7 Stran: 19Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
8 Stran: 19Prenos razsutega materiala (delojemalec)
9 Stran: 20Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 1: Proizvodnja snovi (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

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

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 18.700.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,03
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 600.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 2.000.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,05
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,003
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0,0001

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

RCR < 1
Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
Nujno čiščenje odpadnih voda na lokaciji.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 99.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 95,2 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)>= 80,4.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 99,1.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 2.000.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 10.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

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

V proizvodnji ne nastaja odpadna snov.

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


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

Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 16 od 88

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

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

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

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.
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Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Kontinuirani postopek (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek z/s vzorkovanje procesov
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
Zagotovite vzorčenje pod varnostnim ovojem ali z odsesavanjem.
Vzorčenje v zaprtem krogu ali z drugim sistemom, ki preprečuje izpostavljenost.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Šaržni postopek z/s vzorkovanje procesov
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,585
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,935
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Laboratorijske dejavnosti
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,013
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063

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

Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenos razsutega materiala
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje in vzdrževanje naprave
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite in splaknite sisteme. Ali: Z lokalnim 
odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo 
tehnologij na lokaciji bodisi samostojno, ali pa v povezavi. Zahtevani učinek čiščenja 
odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Lokalne ocene v merilu za rafinerije 
v EU so bile opravljene na podlagi konkretnih podatkov za lokacijo in so priložene v 
datoteki PETRORISK "proizvodnja, značilna za lokacijo". Če se v merilu ugotovi stanje 
nevarne uporabe (t.j. RCR > 1), so potrebni dodatni RMM (ukrepi upravljanja s tveganji) ali 
varnostna ocena snovi za lokacijo. Izmerjeni podatki so bili uporabljeni za ponazoritev, da 
so predvidene obmejne koncentracije v zraku v dokumentu PETRORISK previsoke. Iz teh 
podatkov lahko sklepamo, da nobena rafinerija nima RCR-ov >1 (glej prilogo 4 in datoteko 
PETRORISK v IUCLID oddelek 13 – „Delovni list, specifičen za proizvodnjo na lokaciji Tier 
II“).
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Scenarij izpostavljenosti 2:  Uporaba snovi kot vmesni produktScenarij izpostavljenosti 2:  Uporaba snovi kot vmesni produkt
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe

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

Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Uporaba snovi kot vmesni produkt (ni povezano s strogo nadzorovanimi pogoji) v zaprtih ali 

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

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 22Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 2: Uporaba kot vmesni produkt (okolje)

2 Stran: 24Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 2: Uporaba kot vmesni produkt 
(delojemalec)

3 Stran: 25Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Kontinuirani postopek 
(delojemalec)

4 Stran: 25Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); z vzorkovanjem (delojemalec)
5 Stran: 26Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Šaržni postopek (delojemalec)
6 Stran: 26Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
7 Stran: 27Prenos razsutega materiala (delojemalec)
8 Stran: 27Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
9 Stran: 28Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 2: Uporaba kot vmesni produkt (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

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

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 2.210.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0068
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 15.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 50.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,025
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,003
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0,001

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

RCR < 1
Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
Nujno čiščenje odpadnih voda na lokaciji.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 80.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 92,9 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 78.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 20.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.
Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 2: Uporaba kot vmesni produkt (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek z/s vzorkovanje procesov
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
Zagotovite vzorčenje pod varnostnim ovojem ali z odsesavanjem.
Vzorčenje v zaprtem krogu ali z drugim sistemom, ki preprečuje izpostavljenost.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Šaržni postopek z/s vzorkovanje procesov
Zunanja uporaba
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Laboratorijske dejavnosti
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,013
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenos razsutega materiala
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje in vzdrževanje naprave
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite in splaknite sisteme. Ali: Z lokalnim 
odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374).
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,585
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,935

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

Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


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

Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 29 od 88

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo 
tehnologij na lokaciji bodisi samostojno, ali pa v povezavi. Zahtevani učinek čiščenja 
odpadnih voda je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Lokalne ocene v merilu za rafinerije 
v EU so bile opravljene na podlagi konkretnih podatkov za lokacijo in so priložene v 
datoteki PETRORISK "proizvodnja, značilna za lokacijo". Če se v merilu ugotovi stanje 
nevarne uporabe (t.j. RCR > 1), so potrebni dodatni RMM (ukrepi upravljanja s tveganji) ali 
varnostna ocena snovi za lokacijo. Izmerjeni podatki so bili uporabljeni za ponazoritev, da 
so predvidene obmejne koncentracije v zraku v dokumentu PETRORISK previsoke. Iz teh 
podatkov lahko sklepamo, da nobena rafinerija nima RCR-ov >1 (glej prilogo 4 in datoteko 
PETRORISK v IUCLID oddelek 13 – „Delovni list, specifičen za proizvodnjo na lokaciji Tier 
II“).
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Scenarij izpostavljenosti 3:  Porazdelitev snoviScenarij izpostavljenosti 3:  Porazdelitev snovi
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Natovarjanje razsutega materiala (vključno s pomorskimi/rečnimi ladjami, tirnimi/cestnimi 

vozili in natovarjanjem IBC) v zaprtih ali zatesnjenih sistemih; obsega slučajno 
izpostavljenost med recikliranjem/ponovno uporabo, prenosi materiala, skladiščenjem, 
vzorčenjem in z njim povezanimi laboratorijskimi, vzdrževalnimi in nakladalnimi deli.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 30Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 3: Porazdelitev snovi (okolje)

2 Stran: 32Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 3: Porazdelitev snovi (delojemalec)

3 Stran: 33Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 33Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); z vzorkovanjem (delojemalec)
5 Stran: 34Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); zunanja uporaba (delojemalec)
6 Stran: 34Vzorkovanje procesov (delojemalec)
7 Stran: 35Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
8 Stran: 35Zaprto natovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
9 Stran: 36Zaprto natovarjanje in raztovarjanje materiala v razsutem stanju 

(delojemalec)
10 Stran: 37Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
11 Stran: 37Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 3: Porazdelitev snovi (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

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

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 18.700.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,002
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 37.500
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 120.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,001
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,00001
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0,00001

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 90.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 12 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 1.100.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

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

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

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

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

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

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Uporaba v zaprtih procesih.

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek z/s vzorkovanje procesov
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
Zagotovite vzorčenje pod varnostnim ovojem ali z odsesavanjem.
Vzorčenje v zaprtem krogu ali z drugim sistemom, ki preprečuje izpostavljenost.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Šaržni postopek, ni vzorkovanja
Zunanja uporaba
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu. Učinkovitost 95%
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z vzorkovanjem
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,195
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Vzorčenje v zaprtem krogu ali z drugim sistemom, ki preprečuje izpostavljenost. 
Učinkovitost 95%

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Laboratorijske dejavnosti
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,013
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063

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

Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Zaprto natovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprto natovarjanje in raztovarjanje materiala v razsutem stanju
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Zaprto natovarjanje in raztovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Zaprto natovarjanje materiala v razsutem stanju
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje in vzdrževanje naprave
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite in splaknite sisteme. Ali: Z lokalnim 
odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,585
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,935

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

Zagotovite, da se proces izvaja na prostem.
Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


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

Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 39 od 88

Scenarij izpostavljenosti 4:  
Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi

Scenarij izpostavljenosti 4:  
Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi

Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe

SU10: Formuliranje [mešanje] pripravkov in/ali prepakiranje (brez zlitin)
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Priprava snovi in njenih zmesi v šaržnih ali kontinuiranih postopkih, vključno s 

skladiščenjem, transportom, mešanjem, tabletiranjem, stiskanjem, peletiranjem, 
iztiskanjem, pakiranjem v majhnem in velikem merilu, vzorčenjem, vzdrževanjem in 
povezanimi lab

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 39Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 4: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in 
zmesi (okolje)

2 Stran: 41Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 4: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in 
zmesi (delojemalec)

3 Stran: 42Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 42Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); z vzorkovanjem (delojemalec)
5 Stran: 43Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Zunanja uporaba (delojemalec)
6 Stran: 43Vzorkovanje procesov (delojemalec)
7 Stran: 44Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
8 Stran: 44Prenos razsutega materiala (delojemalec)
9 Stran: 45Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
10 Stran: 46Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
11 Stran: 46Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 4: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

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

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 16.500.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0018
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 30.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 100.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,025
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,002
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0,0001

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 56,5.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 94,7 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 100.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

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

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

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

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 4: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Uporaba v zaprtih procesih

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek z/s vzorkovanje procesov
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
Zagotovite vzorčenje pod varnostnim ovojem ali z odsesavanjem.
Vzorčenje v zaprtem krogu ali z drugim sistemom, ki preprečuje izpostavljenost.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Šaržni postopek, ni vzorkovanja
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Z vzorkovanjem
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,195
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Vzorčenje v zaprtem krogu ali z drugim sistemom, ki preprečuje izpostavljenost. 
Učinkovitost 95%

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Laboratorijske dejavnosti
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost: 90 %

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,013
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063

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

Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenos razsutega materiala
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost: 97 %
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,045
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,340

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenosi iz sodov/šarž
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost: 97 %

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,045
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,340

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
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Stran:: 46 od 88

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje in vzdrževanje naprave
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite in splaknite sisteme. Ali: Z lokalnim 
odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja
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Stran:: 47 od 88

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Preprečite vzorkovanje s potapljanjem.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 5:  Uporaba pri premazihScenarij izpostavljenosti 5:  Uporaba pri premazih
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Obsega uporabo v premazih (barve, črnila, lepila itd.) v zaprtih ali zatesnjenih sistemih 

vključno s priložnostno izpostavljenostjo med uporabo (vključno s sprejemom materiala, 
skladiščenjem, pripravo in polnjenjem materiala v razsutem in polrazsutem stanju, 
nanašanjem in tvorjenjem plasti) in čiščenje in vzdrževanje naprave in pripadajoče 
laboratorijske dejavnosti

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 48Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 5: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in 
zmesi (okolje)

2 Stran: 49Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 5: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in 
zmesi (delojemalec)

3 Stran: 50Tvorjenje plasti -  
umetno sušenje (50 - 100 °C). Naknadno utrjevanje ( > 100 °C). 
(delojemalec)

4 Stran: 51Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 52Prenosi materiala (delojemalec)
6 Stran: 52Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
7 Stran: 53Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
8 Stran: 53Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 5: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC4.3a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 6.200
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1,0
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 6.200
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 21.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,98
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,007
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 94,1.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja >= 92,6 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 21.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

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

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

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

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 5: Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Tvorjenje plasti -  
umetno sušenje (50 - 100 °C). Naknadno utrjevanje ( > 100 °C). (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Tvorjenje plasti -  umetno sušenje (50 - 100 °C). Naknadno utrjevanje ( > 100 °C).
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,01 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,060
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,110

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

Zagotovite dodatno prezračevanje na točkah, kjer nastopajo emisije.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Šaržni postopek, ni vzorkovanja
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja. Učinkovitost 30%
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenosi materiala
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 97%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,045
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,340

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

>4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Laboratorijske dejavnosti
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,013
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje in vzdrževanje naprave
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite in splaknite sisteme. Ali: Z lokalnim 
odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
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Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Uporaba v zaprtih procesih

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145

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

Priporočeno: Snov hranite v zaprtem sistemu.

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 6:  Uporaba v čistilnih sredstvihScenarij izpostavljenosti 6:  Uporaba v čistilnih sredstvih
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Obsega uporabo snovi kot sestavine čistil v zaprtih ali zatesnjenih sistemih vključno s 

slučajno izpostavljenostjo med prenosom iz skladišča, mešanjem/redčenjem v fazi 
priprave in čiščenjem, pripadajoče čiščenje in vzdrževanje opreme.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 55Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 6: Uporaba v čistilnih sredstvih (okolje)

2 Stran: 56Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 6: Uporaba v čistilnih sredstvih 
(delojemalec)

3 Stran: 57Prenos razsutega materiala (delojemalec)
4 Stran: 58Uporaba v zaprtih sistemih; Avtomatiziran postopek v (pol) zaprtih 

sistemih (delojemalec)
5 Stran: 58Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod (delojemalec)
6 Stran: 59Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
7 Stran: 60Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 6: Uporaba v čistilnih sredstvih (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC4.4a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 512
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,2
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 100
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 5.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 1,0
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,00003
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 70.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja  4,4 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 29.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

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

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

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

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 6: Uporaba v čistilnih sredstvih (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

Delovanje poteka pri povišani temperaturi (> 20 °C nad temperaturo okolice)
Predpostavljeno je uveljavljanje primernega standarda delovne higiene.
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Prenos razsutega materiala
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 97%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,045
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,340
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Uporaba v zaprtih sistemih; Avtomatiziran postopek v (pol) zaprtih sistemih (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Avtomatiziran postopek v (pol) zaprtih sistemih; primeri za obdelavo: izdelki za pranje 
perila in pomivanje posode
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje in priprava opreme iz sodov ali posod.
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,10 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,100
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,245

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.
Preprečite brizganje.
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Čiščenje in vzdrževanje naprave
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite in splaknite sisteme. Ali: Z lokalnim 
odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Uporaba v zaprtih procesih

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145

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

Priporočeno: Snov hranite v zaprtem sistemu.

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Scenarij izpostavljenosti 7:  Uporaba kot gorivoScenarij izpostavljenosti 7:  Uporaba kot gorivo
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Uporaba kot gorivo (ali aditiv za gorivo in dodatne sestavine) v zaprtih ali zatesnjenih 

sistemih. Vključno s slučajno izpostavljenostjo med dejavnostmi, povezanimi s prenosom, 
uporabo, vzdrževanjem naprav in ravnanjem z odpadki.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 61Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 7: Uporaba kot gorivo (okolje)

2 Stran: 62Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 7: Uporaba kot gorivo (delojemalec)

3 Stran: 63Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 64Zaprto raztovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
5 Stran: 64Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
6 Stran: 65Polnjenje z gorivom (delojemalec)
7 Stran: 66Polnjenje letal z gorivom (delojemalec)
8 Stran: 66Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
9 Stran: 67Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Zunanja uporaba (delojemalec)
10 Stran: 67Uporaba kot gorivo (zaprti sistemi) (delojemalec)
11 Stran: 68Uporaba kot gorivo (zaprti sistemi) (delojemalec)
12 Stran: 68Čiščenje in vzdrževanje naprave (delojemalec)
13 Stran: 69Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 7: Uporaba kot gorivo (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC7: Industrijska uporaba snovi v zaprtih sistemih
Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC7.12a.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 1.400.000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 1.400.000
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 4.600.000

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,0025
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,00001
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 99,4.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja  76,9 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 4.600.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

S predpisanimi kontrolami emisij izpušnih plinov omejene emisije izgorevanja. V regionalni 
oceni izpostavljenosti upoštevane emisije izgorevanja.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 7: Uporaba kot gorivo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Uporaba v zaprtih procesih

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,001
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,146
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

Zaprto raztovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Dostava izdelka (zaprt)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,09 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,090
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,385

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vključno s prenosom iz skladišča in nalivanjem/raztovarjanjem iz sodov ali posod
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Polnjenje z gorivom (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje z gorivom Vozila (ali polnjenje letal z gorivom)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

Polnjenje letal z gorivom (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje letal z gorivom
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,15 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,150
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,445

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost zaprti sistemi
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost: Šaržni postopek zaprti sistemi
Zunanja uporaba
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Uporaba kot gorivo (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna uporaba: Uporaba kot gorivo
Brez lokalnega odsesavanja
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 68 od 88

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,390

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

Uporaba kot gorivo (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure, dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Uporaba kot gorivo; Aditiv, Razredčilo
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,390

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 12

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 8 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kotel vzdrževanje
Brez lokalnega odsesavanja, SOP
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VARNOSTNI LIST
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Primarni bencini
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Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 69 od 88

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,836

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, 
Učinkovitost 86%
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 13

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure, dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,585
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,935

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

Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja, Učinkovitost 30%
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
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VARNOSTNI LIST
v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)  in Uredba (EU) št. 2015/830

Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 70 od 88

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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VARNOSTNI LIST
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Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 71 od 88

Scenarij izpostavljenosti 8:  Uporaba kot gorivoScenarij izpostavljenosti 8:  Uporaba kot gorivo
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU22: Poklicne uporabe
Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Uporaba kot gorivo (ali aditiv za gorivo in dodatne sestavine) v zaprtih ali zatesnjenih 

sistemih. Vključno s slučajno izpostavljenostjo med dejavnostmi, povezanimi s prenosom, 
uporabo, vzdrževanjem naprav in ravnanjem z odpadki.

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 71Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 8: Uporaba kot gorivo (okolje)

2 Stran: 72Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 8: Uporaba kot gorivo (delojemalec)

3 Stran: 73Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
4 Stran: 74Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 74Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Zunanja uporaba (delojemalec)
6 Stran: 75Zaprto raztovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
7 Stran: 76Prenosi iz sodov/šarž (delojemalec)
8 Stran: 76Polnjenje z gorivom (delojemalec)
9 Stran: 77Uporaba kot gorivo (zaprti sistemi) (delojemalec)
10 Stran: 77Vzdrževanje opreme (delojemalec)
11 Stran: 78Shranjevanje (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 8: Uporaba kot gorivo (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

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

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC9.12b.v1
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 1190000
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 0,0005
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 590
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 1.600

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,01
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,00001
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0,00001
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Stran:: 72 od 88

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): ni uporabeno.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja  3,4 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 15.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

S predpisanimi kontrolami emisij izpušnih plinov omejene emisije izgorevanja. V regionalni 
oceni izpostavljenosti upoštevane emisije izgorevanja.

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

Ta snov se porabi med uporabo, pri tem pa ne nastane odpadna snov.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 2

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 8: Uporaba kot gorivo (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna
PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje)
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
nenamenskih napravah
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na 
namenskih napravah
PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Uporaba v zaprtih procesih

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost zaprti sistemi
Zaključena oprema
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno, > 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Splošna izpostavljenost: Šaržni postopek zaprti sistemi
Zunanja uporaba
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

Zaprto raztovarjanje materiala v razsutem stanju (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Dostava izdelka (zaprt)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,545

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vključno s prenosom iz skladišča in nalivanjem/raztovarjanjem iz sodov ali posod
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,545

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

Polnjenje z gorivom (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Polnjenje z gorivom Vozila (ali polnjenje letal z gorivom)
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,25 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,250
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,545
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Preprečite brizganje

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

Uporaba kot gorivo (zaprti sistemi) (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

PROC16: Uporaba materiala kot virov goriva, pričakovati je treba omejeno izpostavljenost 
nezgorelemu izdelku

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure, dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Uporaba kot gorivo
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,645

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

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno, > 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vzdrževanje opreme
Brez lokalnega odsesavanja
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,85 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,850
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,967

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

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme. Učinkovitost 83%
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Zagotovite, da so upravljavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti na minimum.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Pri ukrepih vodstvenega nadzora nosite kemično odporne rokavice (preizkušene po 
EN374). Učinkovitost 98%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,585
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,935

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

Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja, Učinkovitost 30%
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
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Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru omejitev iz scenarija 
izpostavljenosti

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

tiskano s strani Eni Deutschland ... s Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


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

Primarni bencini
Številka materiala N001-37

 Obdelano: 20.7.2015
Verzija: 12
Jezik: sl-SI
Tiskano: 20.7.2015

Stran:: 80 od 88

Scenarij izpostavljenosti 9:  Proizvodnja in predelava gumeScenarij izpostavljenosti 9:  Proizvodnja in predelava gume
Seznam deskriptorjev uporabe
Področja uporabe (SU): SU3: Industrijske uporabe

SU10: Formuliranje [mešanje] pripravkov in/ali prepakiranje (brez zlitin)
SU11: Izdelava gumijastih proizvodov

Aplikacija
Dejavnosti in postopki: Proizvodnja pnevmatik in splošnih izdelkov iz gume v zaprtih ali zatesnjenih sistemih, 

vključno z občasno izpostavljenostjo med predelavo surove (nevulkanizirane) gume, 
mešanjem aditivov za gumo in ravnanjem z njimi, kalandriranjem, vulkanizacijo, hlajenj

Sodelujoči scenariji: 1 Stran: 80Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 10: Proizvodnja in predelava gume (okolje)

2 Stran: 82Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k 
scenariju za izpostavljenost 10: Proizvodnja in predelava gume 
(delojemalec)

3 Stran: 83Prenosi materiala. Shranjevanje in prenos razsutega materiala od 
gumijasti proizvodi (delojemalec)

4 Stran: 83Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi) (delojemalec)
5 Stran: 84Splošna izpostavljenost (zaprti sistemi); Zunanja uporaba (delojemalec)
6 Stran: 84Prenosi materiala (delojemalec)
7 Stran: 85Tehtanje razsutega materiala (delojemalec)
8 Stran: 85Laboratorijske dejavnosti (delojemalec)
9 Stran: 86Vzdrževanje opreme (delojemalec)
10 Stran: 87Tehtanje majhnih količin (delojemalec)
11 Stran: 87Shranjevanje. Zunanja uporaba (delojemalec)

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 1

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 10: Proizvodnja in predelava gume (okolje)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije sproščanja v okolje [ERC]:

ERC1: Proizvodnja snovi
ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in 
izdelkih
ERC6d: Industrijska uporaba procesnih regulatorjev za polimerizacijske procese v 
proizvodnji smol, gume, polimerov

Posebne kategorije okoljskih izpustov [SPERC]:

SpERC19
Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: Snov je kompleksna UVCB. Pretežno hidrofobno.

Uporabljene količine:
Delež količine v EU, ki se uporabi v regiji: 0,1
Količina, uporabljena v regiji (ton/leto): 94
Delež regijske količine, ki se uporabi na lokaciji: 1
Letna tonaža lokacije (ton/leto): 94
Maksimalna dnevna količina za lokacijo (kg/dan): 4.700

Trajanje in pogostost uporabe:

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

Krajevni faktor razredčenja sladke vode 10
Krajevni faktor razredčenja morske vode: 100
Začetno sproščanje pred RMM:
Delež sproščanja v zrak iz procesa: 0,003
Delež sproščanja v odpadne vode iz procesa: 0,01
Delež sproščanja v tla iz procesa: 0,0001

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

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

Na osnovi običajno različnega rokovanja na različnih lokacijah se opravijo previdne ocene 
procesov odobritve.
Izogibajte se iztekanju nerazredčene snovi v krajevno kanalizacijo ali njeno pridobivanje od 
tam.
Ogroženost okolja povzročajo ljudje z neposredno izpostavljenostjo (pretežno vdihavanje).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo ni potrebna obdelava odpadnih voda.
Omejite emisije zraka na tipično učinkovitost zadrževanja (%): 0.
Odpadne vode čistite na izvoru (pred izpuščanjem v kanalizacijo), da se doseže zahtevani 
učinek čiščenja 23,9 (%).
V primeru odvajanja v hišno čistilno napravo je treba zagotoviti čiščenje odpadnih voda z 
učinkovitostjo (%)0.

Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

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

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

Ocena odstranjevanja snovi iz odpadnih voda na hišni čistilni napravi (%): 95,5.
skupni učinek čiščenja odpadnih voda po čiščenju na lokaciji in zunanji čistilni napravi 
(hišni ČN) RMM (%): 95,5.
Maksimalna dovoljena količina za lokacijo: 42.000
domnevna stopnja odpadne vode hišne čistilne naprave (m3/d): 2.000

Pogoji in ukrepi za eksterno separacijo odpadkov odstranjevanja:

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

Pogoji in ukrepi za eksterno recikliranje odpadkov:

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

Splošne informacije; Velja za dodatne scenarije za izpostavljenost k scenariju za 
izpostavljenost 10: Proizvodnja in predelava gume (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Lastnosti izdelka: tekoč, parni tlak 10 kPa pri STP čistilnih napravah
Koncentracija substance v zmesi:

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

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

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

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

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

Ukrepi upravljanja s tveganji
Pogoji za uporabo in ukrepi za upravljanje s tveganji:

Splošni ukrepi (rakotvorne snovi):
Upoštevajte tehnični napredek in izboljšave postopkov (vključno z avtomatizacijo) za 
preprečevanje sproščanja. Zmanjšajte izpostavljenost na minimum z ukrepi, kot so zaprti 
sistemi, namenske naprave in primerno splošno/lokalno odsesavanje. Pred odpiranjem 
naprave ustavite sisteme in izpraznite transportne vode. Če je mogoče, očistite/splaknite 
napravo pred vzdrževanjem.
Kjer obstaja potencial za izpostavljenost: Omejite dostop na pooblaščene osebe. 
Zagotovite posebno usposabljanje upravljavcev za zmanjšanje izpostavljenosti na 
minimum. Nosite primerne rokavice in kombinezone za preprečevanje onesnaženja kože. 
Nosite zaščito dihal, če je njena uporaba predpisana z določenimi sodelujočimi scenariji. 
Takoj zberite razlite količine in varno odstranite odpadke.
Redno preverjajte, preskušajte in prilagajajte vse kontrolne ukrepe
Presodite glede potrebe po zdravstvenem nadzoru

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

Splošni ukrepi (snovi, ki dražijo kožo):
Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s kožo. Ugotovite potencialna področja za 
neposreden stik s kožo. Nosite rokavice (preizkušene po EN374), če obstaja verjetnost, 
da pride izdelek v stik z rokami. Onesnaženje/razlite količine odstranite takoj, ko se 
pojavijo. Onesnaženje kože takoj umijte. Opravite temeljno usposabljanje uslužbencev, da 
bi zmanjšali izpostavljenost na minimum in prijavili morebitne težave s kožo.
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Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 3

Prenosi materiala. Shranjevanje in prenos razsutega materiala od gumijasti proizvodi 
(delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

1-4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje in prenos razsutega materiala od gumijasti proizvodi
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,01 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,060
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,110

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.
Preprečite brizganje

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 4

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

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Kontinuirani postopek, ni vzorkovanja
Uporaba v zaprtih procesih

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,01 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,000
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,145
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Priporočeno: S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 5

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Šaržni postopek, ni vzorkovanja
Zunanja uporaba
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,70 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,700
Kožni: 0,145
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,845

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 6

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure, dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje in prenos razsutega materiala
Z lokalnim odsesavanjem, Učinkovitost 97%
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Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,045
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,340

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

Zagotovite, da se polnjenje z materialom izvaja v zatesnjenem sistemu ali pri delujočem 
odsesavanju.
Priporočeno:
Preprečite brizganje
Transferne linije očistite pred ločevanjem.

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

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 7

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure, dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Tehtanje razsutega materiala od aditivom
Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,50 ppm
Kožni: 0,03 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,500
Kožni: 0,117
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,617

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

Priporočeno:
S snovjo ravnajte v zaprtem sistemu.

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

Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374. Učinkovitost 80%

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 8

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

PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent
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Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

1 - 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Laboratorijske dejavnosti
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,05 ppm
Kožni: 0,00 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,050
Kožni: 0,013
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,063

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

Ravnajte pod napo ali ob prezračevanju.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 9

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

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 8 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Vzdrževanje
Brez lokalnega odsesavanja, SOP

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,586
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,936
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Ukrepi upravljanja s tveganji
Tehnični pogoji in ukrepi na ravni procesa (vir) za preprečevanje sproščanja:

Pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme. Ali: Z lokalnim odsesavanjem, 
Učinkovitost 86%
Zagotovite zadostno stopnjo splošnega prezračevanja
Naravno prezračevanje poteka skozi vrata, okna itd. Nadzorovano prezračevanje pomeni 
dovajanje ali odvajanje zraka z aktivnim ventilatorjem.
Priporočeno:
Odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.
Razlito takoj odstranite.

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

Pri osnovnem usposabljanju uslužbencev nosite kemično odporne rokavice (preizkušene 
po EN374). Učinkovitost 90%
Priporočeno:
Nosite primeren kombinezon, da bi preprečili izpostavljenost kože.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 10

Tehtanje majhnih količin (delojemalec)
Seznam deskriptorjev uporabe
Kategorije postopkov [PROC]:

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

Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

1 - 4 ure
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Tehtanje majhnih količin od aditivom
Z lokalnim odsesavanjem; Učinkovitost 90%

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,20 ppm
Kožni: 0,07 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,200
Kožni: 0,295
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,495

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

Izvajajte v prezračevani kabini ali ohišju z odsesavanjem.
Pogoji in ukrepi glede na osebno zaščito, higieno in preverjanje zdravstvenega stanja:

Priporočeno:
Nosite primerne rokavice, preizkušene po EN374.

Sodelujoči scenarij izpostavljenosti 11

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

PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo
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Obratovalni pogoji
Trajanje in pogostost uporabe:

> 4 ure, dnevno
Drugi relevantni pogoji uporabe:

Shranjevanje
Zunanja uporaba: Brez lokalnega odsesavanja

Napoved izpostavljenosti
Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir:

Inhalacijski: 0,35 ppm
Kožni: 0,14 mg/kg/d

Stopnja opredelitve tveganja (RCR):

Inhalacijski: 0,350
Kožni: 0,585
Kombinirano za vse poti izpostavljenosti: 0,935

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

Priporočeno:
Snov hranite v zaprtem sistemu.

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

Vodilo za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
Zdravje: Ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.
če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo 
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.
Za draženje na koži: Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne dovoljujejo odstopanja od 
DNEL. Razpoložljivi podatki o nevarnostih ne podpirajo potrebnosti DNEL glede drugih 
vplivov na zdravje. Ukrepi za obvladovanje tveganj temeljijo na kvalitativn oceni tveganja.
Okolje: Vodila temeljijo na predpostavljenih delovnih pogojih, ki morda ne veljajo za vse 
lokacije; zato je za opredelitev primernih ukrepov za upravljanje s tveganji na lokaciji 
morda potrebna projekcija v merilu. Zahtevani učinek čiščenja odpadnih voda je dosegljiv z 
uporabo tehnologij na lokaciji/dislociranih tehnologij bodisi samostojno, ali pa v povezavi. 
Zahtevani učinek čiščenja zraka je dosegljiv z uporabo tehnologij na lokaciji bodisi 
samostojno, ali pa v povezavi. Dodatne podrobnosti o uporabi v merilu in nadzornih 
tehnologijah so na voljo v informativnem gradivu SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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