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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Siarka, stopiony
Numer rejestru REACH.: 01-2119487295-27-XXXX

Ta karta charakterystyki dotyczy następujących produktów:
Nr. 160 - Siarka, ciekły

CAS-numer: 7704-34-9
EG (Wspólnota Europejska)-numer:

231-722-6
Numer indexowy UE: 016-094-00-1
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane
Zastosowanie ogólne: Surowiec wtórny dla chemicznych syntez

Tylko dla celów przemysłowych

Zidentyfikowane zastosowania:

Zastosowanie przemysłowe:
1 Strona 14Rozmieszczenie

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

2 Strona 22Formułowanie i pakowanie chemikaliów
SU 3,10;  PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,9,14,15,23,24;  ERC 2;  SpERC 2.2.v1

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Oznaczenie firmowe: Eni Deutschland GmbH
Ulica, skrytka pocztowa: Theresienhöhe 30
Kod pocztowy, miejscowość:

80339 München
Niemcy

Telefon: +49 (0)89-59 07-0
Telefax: +49 (0)89-59 63-03
Informacja o stacji pogotowia:

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

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

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeńSEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2; H315 Działa drażniąco na skórę.
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2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (CLP)

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się 

pod opiekę lekarza.

2.3 Inne zagrożenia
Uwaga! Gorąca substancja roztopiona: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Roztopiony produkt może powodować ciężkie oparzenia.
Produkt może wydzielać dwutlenek siarki i siarkowodór.
Dane do Siarkowodór: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. Przy wdychaniu 
może spowodować śmierć.

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

S  = Siarka, stopiony (temperatura transportu: ca. 140°C)
siarka-zawartość > 99,9

CAS-numer: 7704-34-9
EG (Wspólnota Europejska)-numer:

231-722-6
Numer indexowy UE: 016-094-00-1
Numer RTECS: WS4250000
Dodatkowe informacje: Produkt może wydzielać dwutlenek siarki i siarkowodór.

Maksymalne wartości maksymalnego stężenia na stanowisku pracy są przedstawione, o 
ile konieczne, w rozdziale 8.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocySEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne: Pierwsza pomoc: stosować samoochronę! Należy zastosować odpowiednie środki 

ochronne dla układu oddechowego.
Przy dłuższym narażeniu: zawroty, utrata świadomości i zatrzymanie oddechu możliwe.

Po wdechu: Poszkodowanych przetransportować na świeże powietrze. Natychmiast sprowadzić 
lekarza.
Przy wymiotach i braku przytomności należy ułożyć stabilnie na boku.
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W następstwie kontaktu ze skórą:

Natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie. Przy kontakcie skóry z roztopionym produktem 
należy porażone miejsca prędko schłodzić wodą. Skrzepniętego produktu nie usuwać ze 
skóry. Należy sterylnie opatrzć rany. Zasięgnąć porady lekarza.

Po podrażnieniu oczu: Natychmiast przemyć przez około 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod bieżącą 
wodą. Następnie udać się do okulisty.

Po połknięciu: Połknięcie jest widziane jako mało prawdopodobna droga narażenia.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Po wdechu:  
Po inhalacji gorących par: Duszność, bóle głowy, mdłości, zamroczenie, zawroty, 
wzbudzenie, utrata świadomości. możliwe zapalenie organów oddychania. Kolejne 
symptomy: Zaburzenia rytmu serca, zapaść krążenia.
Dane do Siarkowodór:
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. Przy wdychaniu może spowodować 
śmierć.
Po kontakcie ze skórą:  Roztopiony produkt może powodować ciężkie oparzenia.
Jeśli nastąpił kontakt z oczami:  
Przy występowaniu oparów: Może powodować podrażnienia.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym

Przy zatrzymaniu oddechu lub przy nieregularnym oddechu należy zastosowć sztuczne 
oddychanie.

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

Suchy środek gaśniczy (ABC-proszek), piana, rozpylony strumień wody, dwutlenek 
węgla, piasek.
Podczas większych pożarów rozpylony strumień wody albo piana.

Nie zalecane, ze względów bezpieczeństwa, środki gaśnicze:

Pełny strumień wody.
(Siarka piekący i ciekły: Silne reakcje z woda!)

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Gorąca substancja roztopiona: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Podczas pożaru mogą powstawać: Siarkowodór, dwutlenek siarki i Tritlenek siarki.
W przestrzeni gazowej zbiorników do magazynowania może utworzyć się zdolna do 
wybuchu mieszaniana z siarkowodoru i powietrza.

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

Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia.
Dodatkowe informacje: Należy pozostać po stronie nawietrznej. W razie dużych pożarów odseparować otoczenie.

Woda do gaszenia reaguje kwaśno. Tworzenie kwas siarkowy. Woda użyta do gaszenia 
nie może dostać się do kanalizacji, gleby i zbiorników wodnych. Skażona woda musi być 
przekazana odpowiednim służbom oczyszczania środowiska stosownie do lokalnych 
przepisów.
Narażone na uszkodzenie pojemniki schładzać spryskując wodą. Nie wdychać dymów 
powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


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

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 4 od 32

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego 
uwolnienia do środowiska

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego 
uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych

Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
Zaprowadzić ludzi w bezpieczne miejsce. Należy zadbać o należyte wietrzenie 
pomieszczeń i wentylację.
Unikać kontaktu z substancją. Należy nosić zalecane wyposażenie ochronne. Nie 
wdychać par.
Przy dłuższym narażeniu: przenośny aparat oddechowy.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Uniemożliwić przeniknięcie do gruntu lub kanalizacji.
W razie potrzeby należy powiadomić kompetentne służby.

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

Zamknąć przeciek, jeśli to możliwe, unikając zagrożenia.
Po rozlaniu się gorącej cieczy zostawić do odparowania lub schłodzenia (stężenia); 
następnie mechaniczne usunąć.

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

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia w celu bezpiecznego użytkowania:

Należy zabezpieczyć dobre wietrzenie pomieszczeń przeznaczonych do pracy i/albo 
zaistalować urządzenia wentylacyjne.
Należy używać tylko pojemników zalecanych dla danego produktu.
Nie wdychać par. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy nosić zalecane 
wyposażenie ochronne.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu:

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki 
ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Należy stosować 
uziemione urządzenia. Używać urządzeń chronionych przed wybuchem i narzędzi nie 
powodujących iskrzenia się. Nie przechowywać razem z utleniaczami.

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

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać przegrzania. Przechowywać z 
dala od ognia.

Ogólne zalecenia przy magazynowaniu:

nie przechowywać razem z oksydującymi gazami i utleniającymi substancjami. Nie 
magazynować razem z utleniaczami albo alkalia.

Inne wskazania: W pomieszczeniu parowym zamkniętych systemów mogą zbierać się palne opary.
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Klasyfikacja magazynowa:

4.1B = Łatwo zapalne substancje stałe, produkt wysoce Łatwopalne
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnejSEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Wartości dopuszczalne na stanowisku roboczym:

Nr. CAS Oznaczenie Rodzaj Wartość graniczna

7446-09-5 Ditlenek siarki Polska: NDS 1,3 mg/m3
Polska: NDSCh 2,7 mg/m3

7783-06-4 Siarkowodór Europa: IOELV: STEL 14 mg/m3; 10 ppm
Europa: IOELV: TWA 7 mg/m3; 5 ppm
Polska: NDS 7 mg/m3
Polska: NDSCh 14 mg/m3

DNEL/DMEL: DNEL, pracownik/konsument: nie wymagany.

PNEC: PNEC doustny: 0,22 mg/kg środki spożywcze

8.2 Kontrola narażenia
Należy zadbać o dobrą wentylację i w pełni bezpieczne urządzenia.

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

Zaleca się ochronę układu oddechowego po pojawieniu się oparów.
Trzymać w pogotowiu niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych.
Przy krótkotrwałym oddziaływaniu: filtr do oddychania. Używać filtra typu ABEK 
zgodnego z normą EN 14387.

Ochrona rąk: Żaroodporne rękawice ochronne zgodnie z EN 407.
Czas przebicia: > 480 min.
Należy przestrzegać wskazówek producenta rękawic dotyczących przepuszczania i 
wytrzymałości na przetarcie.

Ochrona wzroku: Szczelnie przylegające okulary chronne zgodne z normą EN 166.
Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna, wytrzymały na gorąco
Środki higieny i ochrony: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.
Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie.
Stanowiska pracy powinny być wyposażone w prysznic i urządzenie do płukania oczu.
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczneSEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd: Forma: W temperaturze pokojowej: stały

Transport jako stop (ok. 140 °C)
Barwa: żółty do brązowy

Zapach: kłujący
Zapach powstający podczas tlenia: brak danych

wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia/krzepnięcia: 113 - 120 °C  (OECD 102)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

445 °C  (1013 hPa)
Temperatura zapłonu i zasięg płomienia: 168 °C  (DIN 51 758)
Szybkość parowania: brak danych
Łatwopalność: Gorąca substancja roztopiona: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
Granice wybuchowości: DGW (Dolna granica wybuchowości):  30,00 Vol%
Parowanie: przy 20 °C: 0,00014 Pa

przy 184 °C: 1,3 hPa
przy 305 °C: 60 hPa

Gęstość pary: brak danych
Gęstość: przy 20 °C: 2,07 g/cm3
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w dwusiarczek węgla 
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

przy 22 °C: <= 0,005 mg/L
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozapłonu: > 260 °C
Rozkład termiczny: brak danych
Lepkość, kinematyczny: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

9.2 Inne informacje
Temperatura samozapłonu: 235 - 260 °C
informacje dodatkowe: Ciężar molowy: 32,065 g/mol

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywnośćSEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

Samozapłon w temperaturze od: 260 °C.
W połączeniu z wilgocią działa silnie korodująco na metale.

10.2 Stabilność chemiczna
Stabilne w podanych warunkach magazynowania.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczeństwo wybuchu z: chlorany, azotany, nadchlorany, nadmanganian.
Reaguje z utleniaczami, miedź, żelazo, Srebro, rtęć (Hg) i Związki rtęci, alkalia.
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10.4 Warunki, których należy unikać
Z powietrzem możliwe tworzenie się mieszanin wybuchowych. Możliwość samozapłonu 
przez nagrzewanie powierzchni, zakurzenie i otwarty płomień.
Zabezpieczyć przed wilgocią. Tworzenie siarkowodór!

10.5 Materiały niezgodne
Silne kwasy, woda
Nie nadający się materiał: Stal

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu
Podczas pożaru mogą powstawać: Siarkowodór, dwutlenek siarki i Tritlenek siarki.

Rozkład termiczny: brak danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczneSEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność: LD50 Szczur, doustny: > 2000 mg/kg bw  (OECD 401)

LC50 Szczur, inhalacyjny: > 5,43 mg/L/4h  (EPA OPP 81-3)
LD50 Królik, skórny: > 2000 mg/kg bw  (EPA OPP 81-2)
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Toksykologiczne działania: Toksyczność ostra (doustny): W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
Toksyczność ostra (skórny): W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
Toksyczność ostra (inhalacyjny): W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2; H315 = Działa drażniąco na skórę.
Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami (Królik): drażniący (OECD 
404)
Przy obchodzeniu się z gorącym materiałem możliwe są oparzenia.
Uszkodzenie/podrażnienie oczu: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami (Królik): Brak 
oddziałowywania podrażniającego. (OECD 405)
Działanie uczulające na drogioddechowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
działanie uczulające: Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami 
(świnka morska): Nie wywołuje uczuleń (OECD 406)
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/Genotoksyczność: W oparciu o dostępne 
dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Mutagenność, in-vitro:
 -  Mutacje wywoływane przez bakterie: Test Amesa ujemny (OECD 471).
 -  Test komórek ssaka: aberacje chromosomalne ujemny (OECD 473)
Mutagenność, in-vivo:
 -  Test komórek ssaka: test mikronuklearny ujemny (OECD 474)
Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Produkt nie został przetestowany. Wypowiedź została zrobiona, ponieważ chodzi tutaj o 
substancje o prostej molekularnej strukturze, która występuje w wymianie substancji u 
organizmów.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione.
Produkt nie został przetestowany. Wypowiedź została zrobiona, ponieważ chodzi tutaj o 
substancje o prostej molekularnej strukturze, która występuje w wymianie substancji u 
organizmów.
Oddziaływania na i poprzez mleko matki: W oparciu o dostępne dane, kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe (jednorazowe narażenie): W oparciu o 
dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtórne narażenie): W oparciu o dostępne 
dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
NOAEL Szczur, doustny: 1000 mg/kg bw/d (OECD 407, 408)
NOAEL Szczur, skórny: 400 mg/kg bw/d (OECD 410)
Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione.
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Symptomy
Po wdechu:  
Po inhalacji gorących par: Duszność, bóle głowy, mdłości, zamroczenie, zawroty, 
wzbudzenie, utrata świadomości. możliwe zapalenie organów oddychania. Kolejne 
symptomy: Zaburzenia rytmu serca, zapaść krążenia.
Dane do Siarkowodór:
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. Przy wdychaniu może spowodować 
śmierć.
Po kontakcie ze skórą:  Roztopiony produkt może powodować ciężkie oparzenia.
Jeśli nastąpił kontakt z oczami:  
Przy występowaniu oparów: Może powodować podrażnienia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczneSEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Toksyna wodna: Mimo rozcieńczenia tworzy jeszcze żrące mieszaniny z wodą.

Toksyczność ryb:
krótki czas, LC 0 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): > 5 µg/L/96h
krótki czas, NOEC Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) > 5 µg/L/96 h (OECD 203)
Toksyczność dla dafni:
krótki czas, EC50 Daphnia magna (duża pchła wodna): > 5 µg/L/48h (OECD 202)
Długi czas, NOEC Daphnia magna (duża pchła wodna): > 2,5 µg/L/21d (OECD 211)
Toksyczność alg:
NOEC: > 5 µg/L/72h (OECD 201,  stopa wzrostu)
Toksyczność bakteriologiczna:
Długi czas, NOEC, Chironomus riparius: 608 mg/kg/28d (OECD 218)

Inne wskazania: Toksyczność osad:
NOEC Chironomus riparius: 608 mg/kg osad dw/28d
Toksyczność ziemia:
Macro-organizmy żyjące w glebie:
NOEC, czerwone dżdżownice kompostowe: > 1000 mg/kg dw/14d (OECD 207) 
(Chroniczna toksyczność dżdżownic (reprodukcja))
Micro-organizmy żyjące w glebie:
NOEC : > 400 mg/kg dw/28d (OECD 216, OECD 217)
Rośliny:
NOEC: 25,2 kg/ha/14d (OECD 208)
Toksyczne dla ptaków (doustny):
LD50 Coturnix coturnix japonica : >2000 mg/kg bw (OECD 423)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Inne wskazania: Substancja jest cięższa niż woda i tonie.

Metody do określenia widocznego rozkładu nie są stosowane w przypadku materiałów 
nieorganicznych. Z uwagi na konsystencję jak i nikłą rozpuszczalność produktu w wodzie 
bioobecność nie jest prawdopodobna.
fotoliza, okres połowicznego rozpadu w powietrzu
Przy 25 °C, 80000 LUX, DT50: 4,25 h 
źródło: BASF (1991)
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12.3 Zdolność do biokumulacji
Nie następuje zauważalna bioakumulacja.

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

brak danych

12.4 Mobilność w glebie
brak danych

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

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Zalecenia ogólne: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadamiSEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt
Numer kodowy odpadu: 06 06 02* = Odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków 

zawierających siarkę, chemicznejOdpady z produkcji, przygotowania, 
dostarczania i stosowania związków zawierających siarkę, chemicznej 
przeróbki siarki oraz procesów odsiarczania.
* = Wymagane jest potwierdzone usunięcie odpadków.

Zalecenie: odpady wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Gospodarka odpadami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakownie
Zalecenie: Transport w wagonie cysternie.

Opróżniać należy całkowicie i starannie.

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

UN 2448

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: UN 2448, SIARKA, STOPIONA
IMDG, IATA-DGR: UN 2448, SULPHUR, MOLTEN

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID: klasa 4.1, Kod: F3
IMDG: Class 4.1, Subrisk -
IATA-DGR: Class 4.1

14.4 Grupa pakowania
ADR/RID, IMDG: III
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14.5 Zagrożenia dla środowiska
Zanieczyszczenia morskie:

Nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport lądowy (ADR/RID)
Tablica ostrzegawcza: ADR/RID: Numer niebezpieczeństwa 44, Numer UN (numer ONZ) UN 2448
spis zagrożeń: 4.1
Szczególne zalecenia: 538
Ograniczone ilości: 0
EQ: E0
Portable Tanks - Instrukcje: T1
Portable Tanks - Szczególne zalecenia: TP3
Kodowanie tanku: LGBV(+)
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: E

transport morski (IMDG)
EmS: F-A, S-H
Szczególne zalecenia: -
Ograniczone ilości: 0
EQ: E0
Opakownie - Instrukcje: -
Opakownie - Przepisy: -
IBC - Instrukcje: IBC01
IBC - Przepisy: -
Instrukcje do tankowania - IMO: -
Instrukcje do tankowania - UN: T1
Instrukcje do tankowania - Przepisy: TP3
Sztauowanie i przeładunek: Category C.
Oddzielanie: SG17
Właściwości i spostrzeżenia: Melting point: 119°C. Molten sulphur may contain hydrogen sulphide which 

is highly poisonous in low concentrations. When involved in a fire, evolves 
toxic, very irritating and suffocating gas. Forms explosive and extremely 
sensitive mixtures with oxidizing substances. Shipped molten above its 
melting point.

Transport lotniczy (IATA)
Passenger Ltd.Qty.: Forbidden
Passenger: Forbidden
Cargo: Forbidden
ERG: 3L

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem 
IBC

brak danych
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnychSEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Przepisy krajowe - Polska

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj¹ i oznakowaniem (Dz.U nr 201, poz. 1674, z 14 paŸdziernika 2005 r.) - do punktu 2; Rozporz¹dzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 
171, poz. 1666, 2003 z póŸniejszymi zmianami) - do punktu 3; Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagañ dla œrodków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, 2173, 2005) - do punktu 8; Ustawa z 
dnia 28 pa?dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002) – do punktu 
14; Oœwiadczenie Rz¹dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejœcia w ¿ycie zmian do za³¹czników A i B Umowy 
Europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporz¹dzonej w Genewie 
dnia 30 wrzeœnia 1957 r. (DzU nr 178, poz. 1481, 2005) - do punktu 14; Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeœnia 
2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679, 
2003 z póŸniejszymi zmianami) - do punktu 15.

Inne przepisy, ograniczenia i zarządzenia:

Brak danych

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

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

nieważny
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

nieważny

Przepisy krajowe - Niemcy
Klasyfikacja magazynowa:

4.1B = Łatwo zapalne substancje stałe, produkt wysoce Łatwopalne
Stopień zagrożenia wód: 1 = niewielkie zagrożenie wodne (WGK-numer katalogowy 753)
Zalecenia do ograniczenia: Należy przestrzegać ograniczeń zatrudniania nieletnich.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa dla tej substancji.

SEKCJA 16: Inne informacjeSEKCJA 16: Inne informacje
Dalsze informacje

Używanie wyłącznie w celu do tego przeznaczonym.
Literatura: CONCAWE (Chemical Safety Report Part B, Sulfur 08/2010)

Powód ostatnich zmian: Opracowanie zbiorcze (Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830)
Producent adres

Powstanie: 2007-10-5
Arkusz danych z przedstawionego obszaru
Kontakt poprzez: patrz sekcja 1: Informacja o stacji pogotowia
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Skróty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczące wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa 
substancji, rozdział R.20 (spis pojęć i skrótów).
Informacje podane w tym formularzu zestawiono według najlepszej wiedzy i odzwierciedlają one wyniki 
dotychczasowych badań naukowych. Nie gwarantują one jednak dotrzymania definowalnych w postaci 
zapisów prawnych właściwości.
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Scenariusz narażenia 1:  RozmieszczenieScenariusz narażenia 1:  Rozmieszczenie
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3: Zastosowania przemysłowe
Zastosowanie
Działania i procedury: Masowy rozładunek: Załadować (w tym także statki morskie i śródlądowe, środki 

transportu kolejowego i drogowego oraz załadunek IBC) i przepakować (w tym także 
beczki i małe opakowania) substancję w tym także jej próbki, składować, rozładować, 
zdystrybuować i prace laboratoryjne

Uwzględnione scenariusze: 1 Strona 14Rozmieszczenie (środowisko)
2 Strona 15Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do 

scenariusza ekspozycji 1: Rozmieszczenie (pracownik)
3 Strona 15Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
4 Strona 16Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Z pobieraniem próbek. 

(pracownik)
5 Strona 16Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Proces w kotle. Z 

pobieraniem próbek. (pracownik)
6 Strona 17Próbkowanie procesu (pracownik)
7 Strona 17Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
8 Strona 18Prace laboratoryjne (pracownik)
9 Strona 19Mosowe przemieszczanie. Instalacja dedykowana. (pracownik)
10 Strona 19Rozlewanie do małych opakowań. (pracownik)
11 Strona 20Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji. (pracownik)
12 Strona 20Magazynowanie produktów luzem. (pracownik)

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

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

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

Specyficzne kategorie uwalniania się substancji do środowiska [SPERC]:

SpERC1.1b.v1
Warunki użytkowania
Inne informacje: Nie dotyczy
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Nie dotyczy
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Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

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

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona 
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych

Warunki użytkowania
Właściwości produktu: W stanie stalym w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, w stanie płynnym przy 

podwyższonej temperaturze roboczej, ciśnienie pary < 0,5 kPa
Ilości użyte: nie dotyczy

Stężenie substancji w mieszaninie:

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

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

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej 
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC 
TRA.
Referencja wartość (inhalacyjny, mg/m3) = 4,00

Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje: Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary 
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), 
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane 
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja, 
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu 
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

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

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
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Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Zastosowanie w procesie zamkniętym. Żadne powtórne narażenie.

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,003
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,003

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

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

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,125
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,125

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

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

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 17 od 32

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

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

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Próbkowanie procesu
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

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

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 18 od 32

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte).
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,5 ppm (Ogólna wentylacja, Wydajność 30%)
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,875
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,875

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany 
powietrza na godzinę). Wydajność 30%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

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

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,125
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,125

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 19 od 32

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

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

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie. Zastosowanie zewnętrzne.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,5 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,875
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,875

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Rozlewanie do małych opakowań. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona 
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Rozlewanie do małych opakowań.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,5 ppm (Ogólna wentylacja, Wydajność 30%)
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,875
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,875
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 20 od 32

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany 
powietrza na godzinę). Wydajność 30%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

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

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,0 ppm (Wydajność 80%)
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy. Wydajność 80%.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

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

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Materiał przechowywanie.
Zastosowanie zewnętrzne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 21 od 32

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,35 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,088
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,088

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz. Albo:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany 
powietrza na godzinę).

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach 
określonych przez scenariusz narażenia

Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Dla podrażnień skóry: Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia 
DNEL. Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie 
ryzyka.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia DNEL dla 
innych skutków zdrowotnych. Użytkownicy powinni przestrzegać krajowych wartości 
granicznych dla stanowisk pracy lub innych, odpowiednich wartości.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji, 
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Środowisko: Nie dotyczy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 22 od 32

Scenariusz narażenia 2:  Formułowanie i pakowanie chemikaliówScenariusz narażenia 2:  Formułowanie i pakowanie chemikaliów
Lista deskryptorów użytkowania
Obszary zastosowań [SU]: SU3: Zastosowania przemysłowe

SU10: Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów)
Zastosowanie
Działania i procedury: Masowy rozładunek: Załadować (w tym także statki morskie i śródlądowe, środki 

transportu kolejowego i drogowego oraz załadunek IBC) i przepakować (w tym także 
beczki i małe opakowania) substancję w tym także jej próbki, składować, rozładować, 
zdystrybuować i prace laboratoryjne

Uwzględnione scenariusze: 1 Strona 22Formułowanie i pakowanie chemikaliów (środowisko)
2 Strona 23Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do 

scenariusza ekspozycji 2: Formułowanie i pakowanie chemikaliów 
(pracownik)

3 Strona 24Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte) (pracownik)
4 Strona 24Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Z pobieraniem próbek. 

(pracownik)
5 Strona 25Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte). Proces w kotle. Z 

pobieraniem próbek. (pracownik)
6 Strona 25Próbkowanie procesu (pracownik)
7 Strona 26Ogólna ekspozycja (systemy otwarte) (pracownik)
8 Strona 26Procesy mieszania (systemy otwarte) (pracownik)
9 Strona 27Frezowanie, szlifowanie i podobne czynności (pracownik)
10 Strona 28Rozlewanie do małych opakowań. (pracownik)
11 Strona 28Peletyzowanie (pracownik)
12 Strona 29Prace laboratoryjne (pracownik)
13 Strona 29Mosowe przemieszczanie. Instalacja dedykowana. (pracownik)
14 Strona 30Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji. (pracownik)
15 Strona 30Ogólna ekspozycja (systemy otwarte). O podwyższonej temperaturze. 

(pracownik)
16 Strona 31Magazynowanie produktów luzem. (pracownik)

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 1

Formułowanie i pakowanie chemikaliów (środowisko)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie uwolnienia do środowiska [ERC]:

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

SpERC2.2.v1
Warunki użytkowania
Inne informacje: Nie dotyczy
Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

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

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 23 od 32

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 2

Informacje ogólne; Dotyczy dodatkowych scenariuszy ekspozycji do scenariusza 
ekspozycji 2: Formułowanie i pakowanie chemikaliów (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona 
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie
PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie
PROC23: Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia z minerałami/metalami w 
podwyższonej temperaturze
PROC24: Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w 
materiałach i/lub wyrobach

Warunki użytkowania
Właściwości produktu: W stanie stalym w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, w stanie płynnym przy 

podwyższonej temperaturze roboczej, ciśnienie pary < 0,5 kPa
Ilości użyte: nie dotyczy

Stężenie substancji w mieszaninie:

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

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

Obsługa odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury (> 20 °C powyżej 
temperatury otoczenia).
Zakłada się realizację odpowiednich standartów higieny pracy.

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta użyto przyrządu ECETOC 
TRA.
Referencja wartość (inhalacyjny, mg/m3) = 4,00
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20
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Środki zarządzania ryzykiem
Inne informacje: Ogólne środki (substancje podrażniające skórę):

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Zidentyfikować potencjalne obszary 
pośredniego kontaktu ze skórą. Zakładać rękawice (testowane zgodnie z normą EN374), 
jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu rąk z substancją. Nieczystości/rozlane 
substancje usunąć bezpośrednio po pojawieniu się. Jeśli nastąpiła kontaminacja, 
natychmiast przemyć skórę. Przeprowadzić podstawowe szkolenie personelu w celu 
zminimalizowania ekspozycji i zgłoszenia ewentualnie wynikłych problemów ze skórą.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 3

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

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Zastosowanie w procesie zamkniętym. Żadne powtórne narażenie.

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,01 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,003
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,003

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 4

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

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 25 od 32

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,125
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,125

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 5

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

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy zamknięte)
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 6

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

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Próbkowanie procesu
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 26 od 32

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,00 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 7

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

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte).
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,5 ppm (Ogólna wentylacja, Wydajność 30%)
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,875
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,875

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz. Albo:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany 
powietrza na godzinę). Wydajność 30%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 8

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

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 27 od 32

Inne odnośne warunki zastosowania:

Procesy mieszania, mieszanie: Asfalt, Beton itd.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,5 ppm (Ogólna wentylacja, Wydajność 30%)
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,875
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,875

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz. Albo:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany 
powietrza na godzinę). Wydajność 30%.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 9

Frezowanie, szlifowanie i podobne czynności (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC24: Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w 
materiałach i/lub wyrobach

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Produkcja siarka proszek
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 80%

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,0 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,500
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,500

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 28 od 32

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 10

Rozlewanie do małych opakowań. (pracownik)
Lista deskryptorów użytkowania
Kategorie procesowe [PROC]:

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona 
do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Rozlewanie do małych opakowań.
Z lokalnym odsysaniem, Wydajność 90%

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 2,0 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,500
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,500

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach, gdzie występują emisje.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 11

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

PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Produkcja siarka pellety
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,0 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 29 od 32

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 12

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

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Prace laboratoryjne
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,50 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,125
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,125

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Działać w warunkach odprowadzania dymu lub przy wentylacji wyciągowej.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 13

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

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Mosowe przemieszczanie. Zastosowanie zewnętrzne.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,5 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,875
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,875

wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


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

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 30 od 32

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 14

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

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z 
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Czyszczenie, obsługa i konserwacja instalacji.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 1,0 ppm (Wydajność 80%)
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,250
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,250

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Przed otwarciem lub konserwacją urzadzenia wyłączyć systemy. Wydajność 80%.
Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub późniejszego recyklingu.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 15

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

PROC23: Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia z minerałami/metalami w 
podwyższonej temperaturze

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Ogólna ekspozycja (systemy otwarte), przy podwyższona temperatura.
Lokalny wentylator wyciągowy nie jest konieczny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 31 od 32

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 3,00 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,750
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,750

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.

Uwzględnione scenariusze ekspozycji 16

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

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem

Warunki użytkowania
Okres trwania i częstość używania:

> 4 godziny, dziennie
Inne odnośne warunki zastosowania:

Materiał przechowywanie.
Zastosowanie zewnętrzne

Zapowiedź ekspozycji
Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych:

Inhalacyjny: 0,35 ppm
Skórny: 0,00 mg/kg/d

Współczynnik charakterystyki ryzyka (RCR):

Inhalacyjny: 0,088
Skórny: 0,000
Kombinowany dla wszystkich dróg narażenia: 0,088

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

Nie zidentyfikowano innych specyficznych środków.
Zalecany:
Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na zewnątrz. Albo:
Zapewnić wystarczający wymiar ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymiany 
powietrza na godzinę).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
i Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830

Siarka, stopiony
Numer materiałowy S160

 Opracowano: 2015-6-26
Wersja: 12
Język: pl-PL
Wydrukowano: 2015-7-20

Strona: 32 od 32

Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające im określić, czy pracują w granicach 
określonych przez scenariusz narażenia

Wytyczne dla kontroli zgodności ze scenariuszem ekspozycji
Zdrowie:
Dla podrażnień skóry: Dostępne dane dotyczące ryzyka nie umożliwiają wyprowadzenia 
DNEL. Działania z zakresu zarządzania ryzykiem opierają się na jakościowym opisie 
ryzyka.
Dostępne dane dotyczące ryzyka nie wskazują na konieczność wyprowadzenia DNEL dla 
innych skutków zdrowotnych. Użytkownicy powinni przestrzegać krajowych wartości 
granicznych dla stanowisk pracy lub innych, odpowiednich wartości.
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji, 
użytkownicy muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony.
Środowisko: Nie dotyczy
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