
BIZTONSÁGI ADATLAP

CASO ® FOOD FLAKES

Felülvizsgálat dátuma   07.05.2015

P00000040542
Verzió : 2.02  /  HU ( HU )

www.solvay.com

1 / 98

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

- Márkanév CASO ® FOOD FLAKES
- REACH : Regisztrációs szám 01-2119494219-28

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználási módjai

- mezőgazdasági ipar
- Élelmiszer adalékok emberi fogyasztásra szánt élelmiszerben való felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-5096111
Fax: +32-2-5096624

Email cím

manager.sds@solvay.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

+44(0)1235 239 670 [CareChem 24]

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK rendelete )

Szemirritáció, 2. Osztály H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Besorolás (67/548/EGK,1999/45/EK)

Xi: Irritatív R36: Szemizgató hatású.

2.2 Címkézési elemek

1272/2008/EK rendelete

Veszélyes termékek, melyeket fel kell tüntetni a címkén
Piktogram

Figyelmeztetés
- Figyelem

figyelmeztető mondatok
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés
- P264 A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.
- P280 Szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

Kévés Béla Kft
6230 Soltvadkert
Árpád u. 16.
Tel.: 78/481-368

bolt@floravita.hu

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
(36) 80/201-199 (ingyenesen hívható, 24 órás ügyelet) (36-1-) 476-6464
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Beavatkozás
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

2.3 Más veszélyek, melyek nem vezetnek osztályozáshoz

- Senki által nem ismert.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- Nem vonatkozik, szervetlen anyag.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 anyag

- Kémiai név Calcium chloride dihydrated
- Képlet CaCl2.2H2O

Információ az összetevőkről és szennyező anyagokról

Kémiai név Azonosítószám Koncentráció [%]
Calcium chloride dihydrate CAS szám : 10035-04-8 >= 99 - <= 100

Regisztrációs szám: 01-2119494219-28-xxxx

3.2 Keverék

- Nem elérhető, mivel ez a termék egy összetevő.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén

- Friss levegőre kell menni.
- Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

Bőrrel való érintkezés esetén

- Szappannal és vízzel le kell mosni.
- Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

- Ha szembe került, a kontaktlencséket el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a 
szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.

- Ha szemhéjat nehéz kinyitni, fájdalomcsillapító szemmosást kell alkalmazni (oxibuprokain).
- Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

- A szájat vízzel ki kell öblíteni.
- Hánytatni tilos.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Belégzés esetén

Hatások
- Irritálhatja az orrot, torkot és a tüdőt.
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Bőrrel való érintkezés esetén

Hatások
- Bőrrel tartósan érintkezve irritációt okozhat.

Szembe kerülés esetén

Tünetek
- Irritáció
- Vörösség
- Könnyezés

Hatások
- Átmeneti szemkárosodás veszélye

Lenyelés esetén

Hatások
- Lenyelve izgathatja a gyomor-bél rendszert, szédülést, hányást és hasmenést okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzések az orvosnak

- Véletlen lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Nem múló panaszok esetén, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

- A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

- A víz hatástalan lehet.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

- Nem éghető.
- Vízzel reagál

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése

- Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
- Személyi védőfelszerelést kell használni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanácsok a mentésben nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

- A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani.
- A porképződést el kell kerülni.

Tanácsok a mentésben a sürgősségi ellátók esetében

- Személyi védőfelszerelést kell használni.
- Fel kell söpörni a csúszásveszély megelőzésére.
- A további szivárgást vagy kifolyást meg kell akadályozni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
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- Nem szabad a környezetbe engedni.
- Ha jelentős mennysiégű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Össze kell szedni és megfelelően felcímkézett tartályba átvinni.
- Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

- A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- Megfelelő szellőzést kell biztosítani.
- A porképződést és -felhalmozódást minimálisra kell csökkenteni.
- Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
- Tartsa távol inkompatibilis termékektől

Egészségügyi intézkedések

- Szemöblítő palack vagy szemmosó állomások felelnek meg a vonatkozó szabványnak.
- A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
- A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Technikai rendszabályok/Tárolási feltételek

- Az eredeti tárolóedényben kell tárolni.
- Jól szellőztetett helyen kell tartani.
- Száraz helyen kell tartani.
- Megfelelően felcímkézett tartályban kell tartani.
- A tartályt zárva kell tartani.
- Nagy mennyiségben: silóban vagy ömlesztve (betakarva és a földtől elválasztva), jól kiszárított felületen.

- Tartsa távol:
- Összeférhetetlen termékek

Csomagolóanyag

Megfelelő anyag
- Polietilén
- Polipropilén
- PVDF, PTFE, PFA

Nem megfelelő anyag
- Alumínium

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

- Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Határérték

Komponensek munkahelyi foglalkozási expozíciós határértékkel

Komponensek Érték típus Érték Bázis
Calcium chloride dihydrate TWA 5 mg/m3 A Solvay szerinti elfogadható expozíciós 

határérték

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) / Származtatott minimális hatás szint (DMEL)

Termék neve Népesség
Expozíciós 

út

Lehetséges 
egészségügyi 

hatások

Expozíciós 
idő

Érték Megjegyzések

Calcium chloride 
dihydrate

Munkavállalók Belégzés Helyi hatások Akut 10 mg/m3

Munkavállalók Belégzés Helyi hatások Hosszútávú 5 mg/m3

Általános 
populáció

Belégzés Helyi hatások Akut 5 mg/m3

Általános 
populáció

Belégzés Helyi hatások Hosszútávú 2,5 mg/m3

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Ellenőrzési intézkedések

Műszaki intézkedések
- Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.
- Technikai intézkedésekkel biztosítani kell a munkahelyi expozíciós határokat.

Egyéni védőintézkedések

Légutak védelme
- Légzőkészülék részecske szűrővel (EN 143)
- Ajánlott szűrő típus: P2 szűrő

Kézvédelem
- Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Megfelelő anyag
- PVC
- Neoprén
- Természetes gumi

Szemvédelem
- Porbiztos szemüveg kötelező.

Bőr- és testvédelem
- Port át nem engedő védőruha
- Por expozíció esetén PVC vagy neoprén kötény/csizma.

Egészségügyi intézkedések
- Szemöblítő palack vagy szemmosó állomások felelnek meg a vonatkozó szabványnak.
- A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
- A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Környezeti expozíció-ellenőrzések
- Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.



BIZTONSÁGI ADATLAP

CASO ® FOOD FLAKES

Felülvizsgálat dátuma   07.05.2015

P00000040542
Verzió : 2.02  /  HU ( HU )

www.solvay.com

6 / 98

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők Forma: higroszkópos, pikkelyek
Halmazállapot: szilárd
Szín: fehér

szürkésfehér

Részecskeméret <= 8 mm

Szag szagtalan  

Szagküszöbérték nincs adat

pH-érték 9,0 - 10,5 ( 100 g/l) ( 20 °C) 
Kalcium-klorid

pKa:
Nem alkalmazható

Olvadáspont/olvadási tartomány 176 °C
Bomlás: igen

Forráspont/forrási 
hőmérséklettartomány

> 1.600 °C
Kalcium-klorid

Lobbanáspont Nem alkalmazható

Párolgási ráta (butil-acetát = 1) Nem alkalmazható

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot)

A termék nem éghető.

Gyulladási/robbanási határérték Robbanásveszélyesség:
Nem robbanásveszélyes

Öngyulladási hőmérséklet Nem alkalmazható

Gőznyomás elhanyagolható

Gőzsűrűség nincs adat

Sűrűség Térfogatsúly: 0,8 - 0,9 kg/dm3

Relatív sűrűség: 1,85 ( 25 °C) 

Oldhatóság Vízben való oldhatóság :
kb. 745 g/l ( 20 °C)
Oldódás hőkibocsátással, Kalcium-klorid

Oldhatóság egyéb oldószerekben: 
Alkohol : oldható

Ecetsav : oldható

Aceton : oldható

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem alkalmazható
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Hőbomlás 176 °C

Viszkozitás Dinamikus viszkozitás
: 

Nem alkalmazható

Robbanásveszélyes tulajdonságok nincs adat

Oxidáló tulajdonságok Nem tekintett oxidálónak

9.2 Egyéb információk

Molekulatömeg 147,02 g/mol

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

- higroszkópos
- Lehetséges exoterm veszély

10.2 Kémiai stabilitás

- Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

- Vízzel hevesen reagál.

10.4 Kerülendő körülmények

- Kitettség nedvességnek.

10.5 Összeférhetetlen anyagok

- oxidáló anyagok
- Redukálószerektől távol tartandó.
- Fémekre korrozív hatású lehet (Vizes oldat).

10.6 Veszélyes bomlástermékek

- nincsenek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Akut toxicitás, szájon át
LD50 :  2.301 mg/kg - Patkány
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

Akut toxicitás, belélegzés nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át
LD50 : > 5.000 mg/kg - Nyúl
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

Akut toxicitás (egyéb felszívódási 
utak)

nincs adat
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Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nyúl
Nincs bőrirritáció
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Nyúl
Szemirritáció
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid-dihidrát

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

nem túlérzékenyítő
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

Mutagén hatás

In vitro genotoxicitás
in vitro próba
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid
A baktérium- vagy emlős sejtkultúrán a tesztek nem mutattak ki mutagén hatást.

In vivo genotoxicitás nincs adat

Rákkeltő hatás

negatív

Szaporodásra és fejlődésre mérgező hatással van

Szaporodásra/termékenységre 
mérgező hatással van

nincs adat

Fejlődési toxicitás/Teratogenitás
Nyúl
Felhasználási út: Tömés
Vizsgálati időtartam: 10 nap
NOAEL teratogenicitás: 169 mg/kg
Állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást.

STOT

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális célszerv toxikust, 
egyetlen expozíció.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális célszerv toxikust, 
ismételt expozíció.

a tanulmány tudományosan nem bizonyított

Belégzési toxicitás nincs adat
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Vízi környezet

A halak akut mérgezését okozza
LC50 - 96 h :  9.500 - 11.300 mg/l - Lepomis macrochirus (Naphal)
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

LC50 - 96 h :  4.630 mg/l - Pimephales promelas (Fürge cselle)
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

A Daphnia és a vízi gerinctelenek akut mérgezését okozza.
EC50 - 48 h :  2.400 mg/l - Daphnia magna (óriás vízibolha)
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

Toxicitás a vizi növényekre
EbC50 - 72 h : 2.900 mg/l - Alga : Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum 
capricornutum)
Vizsgálati anyag: Kalcium-klorid

A Daphnia és a vízi gerinctelenek krónikus mérgezését okozza.
LC50: 1.830 mg/l - Rákfélék, Ceriodaphnia sp.
Kalcium-klorid

NOEC: 320 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (óriás vízibolha)
Reprodukciós vizsgálat
Kalcium-klorid

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Abiotikus lebomlás

Stabilitás vízben
azonnali ionizáció, Közeg, Víz, Talaj
Vizsgálati anyag: Kalcium
szervetlen és szerves anyagok komplexképzése/kicsapása, Közeg, Víz, Talaj

Biológiai lebomlás

Biológiai lebonthatóság
A biológiai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek nem 
alkalmazhatók szervetlen anyagokra.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Biokoncentrációs tényező (BCF)
potenciális klorid akkumuláció a talajban és a növényekben
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12.4 A talajban való mobilitás

Adszorpciós potenciál (Koc)
Levegő
mobilitás szilárd aeroszolként

Víz/talaj/üledék
oldható

Víz/talaj/üledék
mobil

talaj/üledék
adszorpció a talaj ásványi és szerves alkotórészeire
Vizsgálati anyag
Kalcium

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés 
eredményei

Nem vonatkozik, szervetlen anyag.

12.6 Egyéb káros hatások nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék kezelése hulladékként

- Érintkezésbe kell lépni a hulladékelhelyező szolgálattal.
- A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően.

Tanácsok a tisztítást és a csomagolás megsemmisítését illetően

- Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben.
- A tartályt vízzel kell tisztítani.
- Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.
- Az illetékes hatóságok engedélyével rendelkező, megfelelő égetőműben kell elégetni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR
nem szabályozott

RID
nem szabályozott

IMDG
nem szabályozott

IATA
nem szabályozott

ADN/ADNR
nem szabályozott

Megjegyzés: A fenti szabályozási előírások ennek az adatlapnak a kiadásakor vannak érvényben. A veszélyes anyagok 
szállítására vonatkozó szabályok változásának lehetősége miatt érdemes az érvényességüket ellenőrizni az Ön 
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márkakereskedőjénél.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok

Egyéb szabályozások

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), módosított

- Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, módosított

- A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről, módosított

Bejelentési helyzet

Jegyzék információ Állapot
United States TSCA Inventory - A leltárban fel van sorolva

Mexico INSQ (INSQ) - A leltárban fel van sorolva

Canadian Domestic Substances List (DSL) - A leltárban fel van sorolva

New Zealand. Inventory of Chemical Substances - A leltárban fel van sorolva

Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) - A leltárban fel van sorolva

Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances - A leltárban fel van sorolva

EU. European Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical (REACH)

- Ha a terméket a Solvay vállalattól 
vásárolták Európában, megfelel a 
REACH rendelet rendelkezéseinek. Ha 
nem felel meg, forduljon a termék 
értékesítőjéhez.

Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) - A leltárban fel van sorolva

China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) - A leltárban fel van sorolva

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) - A leltárban fel van sorolva

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

- Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.
- Lásd a Expozíciós forgatókönyv

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

- R36 Szemizgató hatású.

A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.

- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
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További információk

- A jelen adatlapot frissítették (lásd: a jelen oldal tetején feltüntetett dátumot). Az előző változat óta módosított alcímek 
és szövegek

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban az ezres számok elválasztója "." (pont), a tizedesjel "," (vessző).
A Biztonsági Adatlapon szereplő információ a legjobb tudomásunk, információink és meggyőződésünk szerint annak 
kibocsátása napján pontos. Az információ segítséget kíván nyújtani a felhasználónak abban, hogy a terméket megfelelő 
biztonsági feltételekkel kezelje, használja, dolgozza fel, tárolja, szállítsa, ártalmatlanítsa és hozza forgalomba, de 
semmiképpen nem tekinthető szavatosságnak vagy minőségi specifikációnak. A Biztonsági Adatlapot a műszaki lapokkal 
együtt kell alkalmazni, de nem helyettesíti azokat. Ennek megfelelően: az információ kizárólag a megjelölt konkrét termékre 
vonatkozik, és nem alkalmazható, ha az adott terméket más anyagokkal együtt vagy más gyártási folyamatban használják, 
kivéve ha az kifejezetten feltüntetésre került. Nem mentesíti a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy megfeleljen a 
tevékenységére vonatkozó valamennyi szabálynak.
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1. ES1 : Ipari felhasználás, Intermedierként használják

1.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai : SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 

anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU4 Élelmiszeripari termékek gyártása
SU5 Textíliák, bőr, prém gyártása
SU6b Pép, papír és papíripari termékek gyártása
SU14 Fémalapanyagok gyártása, beleértve az ötvözeteket
SU8 Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása 

(ideértve a kőolajipari termékeket is)
SU9 Finomkémiai termékek gyártása

Környezeti kibocsátási kategória : ERC6a Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek 
ipari felhasználása)

Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 

alkalmanként előforduló expozícióval
PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 

készítmény-előállítás)
PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 

amelynek során felmerül az expozíció lehetősége
PROC6 Kalenderezési műveletek
PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása
PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett feldolgozási 

műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet
PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és továbbítási 

műveletek (ásványi anyagok/ fémek)
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1.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

1.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás 
(intermedierek ipari felhasználása)

Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

1.2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
, CS1 Általános expozíció , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS1 Általános expozíció , CS54 Folyamatos feldolgozás , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
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okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) , CS1 Általános expozíció , CS37 Zárt szakaszos folyamatokban történő használat.

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.5 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 
felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége , CS16 Általános expozíció (nyitott rendszerek) , CS45
Töltés/ a berendezés előkészítése a hordókból vagy tartályokból. , CS55 Szakaszos feldolgozás , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
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kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC6 Kalenderezési műveletek , CS64 Mángorlás (beleértve a 
Banburyket)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS2 Mintavétel a folyamat során ,
CS81 Kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
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kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.8 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS2 Mintavétel a folyamat 
során , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Expozíció időtartama : <= 4 h

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.
A művelet ne tartson tovább, mint 4 óra.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.9 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS8 Hordó/ömlesztett anyag mozgatás , CS58 szállítás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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1.2.10 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása , CS36
Laboratóriumi tevékenységek

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.11 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS503 ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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1.2.12 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS501 ömlesztett zárt rakodás és 
kirakodás , CS81 Kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.13 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS39 Berendezés tisztítása 
és karbantartása , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
A kinyitás vagy karbantartás előtt a berendezésből ki kell szívattyúzni vagy ki kell szedni az anyagot., vagy, EN140-
nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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1.2.14 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS111
emelkedett hőmérséklet ,  eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.15 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS111
emelkedett hőmérséklet ,  eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Azokon a pontokon, ahol kibocsátás következik be, elszívó szellőzést kell biztosítani., vagy, EN140-nek megfelelő, 
A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
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kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.16 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/ fémek) , CS3 Anyag mozgatás , CS108 (nyitott rendszerek) , CS136 Szakaszos 
folyamatok magas hőmérsékleten ,  eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.17 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/ fémek) , CS3 Anyag mozgatás , CS108 (nyitott rendszerek) , CS136 Szakaszos 
folyamatok magas hőmérsékleten ,  eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó minőségű vezérelt szellőztetést (10-15 légcsere óránként)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú 
szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.
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A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.18 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

1.2.19 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS56 mintavétellel ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
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okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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1.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

PROC1 Általános expozíció, 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,02 mg/m³  < 0,01

PROC2 Általános expozíció, 
Folyamatos feldolgozás, 

mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

PROC3 Általános expozíció, Zárt 
szakaszos 

folyamatokban történő 
használat.

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC4 Általános expozíció 
(nyitott rendszerek), 

Szakaszos feldolgozás, 
mintavétellel, Töltés/ a 

berendezés előkészítése 
a hordókból vagy 

tartályokból.

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC6 Mángorlás (beleértve a 
Banburyket)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8b Mintavétel a folyamat 
során, Kijelölt 
létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Mintavétel a folyamat 
során, Nem kijelölt 

létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC9 Hordó/ömlesztett anyag 
mozgatás, szállítás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC15 Laboratóriumi 
tevékenységek

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

PROC8a ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás, 

Nem kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70
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PROC8b ömlesztett zárt rakodás 
és kirakodás, Kijelölt 

létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Berendezés tisztítása és 
karbantartása, Nem 
kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

4,00 mg/m³  0,80

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

8,00 mg/m³  0,80

PROC22 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), emelkedett 

hőmérséklet, eljárási 
hőmérséklet =< 

olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC22 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), emelkedett 

hőmérséklet, eljárási 
hőmérséklet >= 

olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC23 Anyag mozgatás, (nyitott 
rendszerek), Szakaszos 

folyamatok magas 
hőmérsékleten, eljárási 

hőmérséklet =< 
olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC23 Anyag mozgatás, (nyitott 
rendszerek), Szakaszos 

folyamatok magas 
hőmérsékleten, eljárási 

hőmérséklet >= 
olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC1 Általános expozíció (zárt 
rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,02 mg/m³  < 0,01

RCR = Kockázat jellemzési arány

Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC3 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC4 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC6 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC15 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC22 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC22 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
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PROC23 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC23 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

1.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

1.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

1.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.
Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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2. ES2 : Ipari felhasználás, Készítmények gyártása, Az anyag forgalmazása

2.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai : SU 10 Készítmények gyártása
SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU2 Bányászat (offshore iparágak is)
SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 

anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU4 Élelmiszeripari termékek gyártása
SU5 Textíliák, bőr, prém gyártása
SU6b Pép, papír és papíripari termékek gyártása
SU8 Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása 

(ideértve a kőolajipari termékeket is)
SU11 Gumiipari termékek gyártása
SU12 Műanyagipari termékek gyártása, ideértve a vegyületképzést és 

az átalakítást is
SU13 Egyéb nemfém ásványi termékek, pl. gipsz, cement gyártása
SU14 Fémalapanyagok gyártása, beleértve az ötvözeteket
SU15 Feldolgozott fémtermékek gyártása a gépek és berendezések 

kivételével
SU19 Építési és szerelőipari munkák
SU20 Egészségügyi szolgáltatások
SU0 Egyéb

Környezeti kibocsátási kategória : ERC2 Készítmények előállítása
Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen

PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval

PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás)

PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, 
illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés

PROC6 Kalenderezési műveletek
PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, 
extrudálással, szemcsésítéssel való készítése

PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása

2.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

2.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2 Készítmények előállítása

Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

2.2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
, CS1 Általános expozíció , CS54 Folyamatos feldolgozás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
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keverékben/cikkben másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS1 Általános expozíció , CS54 Folyamatos feldolgozás , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) , CS1 Általános expozíció , CS37 Zárt szakaszos folyamatokban történő használat.

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság
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A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.5 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több 
fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés , CS30 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC6 Kalenderezési műveletek , CS64 Mángorlás (beleértve a 
Banburyket)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság



BIZTONSÁGI ADATLAP

CASO ® FOOD FLAKES

Felülvizsgálat dátuma   07.05.2015

P00000040542
Verzió : 2.02  /  HU ( HU )

www.solvay.com

30 / 98

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS503 ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.8 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS501 ömlesztett zárt rakodás és 
kirakodás , CS81 Kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság
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A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.9 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS8 Hordó/ömlesztett anyag mozgatás , CS58 szállítás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.10 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, 
összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való készítése , CS506 tablettázás, tömörítés, sajtolás vagy pelletizálás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság
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A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.11 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása , CS36
Laboratóriumi tevékenységek

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.12 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS2 Mintavétel a folyamat során ,
CS81 Kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).
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Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.13 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS2 Mintavétel a folyamat 
során , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Expozíció időtartama : <= 4 h

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.
A művelet ne tartson tovább, mint 4 óra.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.14 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS39 Berendezés tisztítása 
és karbantartása , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
A kinyitás vagy karbantartás előtt a berendezésből ki kell szívattyúzni vagy ki kell szedni az anyagot., vagy, EN140-
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nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.15 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

2.2.16 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS56 mintavétellel ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.
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A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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2.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

PROC1 Általános expozíció, 
Folyamatos feldolgozás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,02 mg/m³  < 0,01

PROC2 Általános expozíció, 
Folyamatos feldolgozás, 

mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

PROC3 Általános expozíció, Zárt 
szakaszos 

folyamatokban történő 
használat.

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC5 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC6 Mángorlás (beleértve a 
Banburyket)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás, 

Nem kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8b ömlesztett zárt rakodás 
és kirakodás, Kijelölt 

létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC9 Hordó/ömlesztett anyag 
mozgatás, szállítás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC14 tablettázás, tömörítés, 
sajtolás vagy pelletizálás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC15 Laboratóriumi 
tevékenységek

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

PROC8b Mintavétel a folyamat 
során, Kijelölt 
létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Mintavétel a folyamat Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 1,00 mg/m³  0,20
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során, Nem kijelölt 
létesítmény

- helyi

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC8a Berendezés tisztítása és 
karbantartása, Nem 
kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

4,00 mg/m³  0,80

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

8,00 mg/m³  0,80

PROC1 Általános expozíció (zárt 
rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,02 mg/m³  < 0,01

PROC2 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

RCR = Kockázat jellemzési arány

Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC3 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC5 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC6 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC14 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC15 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

2.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

2.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

2.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.
Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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3. ES3 : Ipari felhasználás, Feldolgozás javító

3.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU2a Bányászat (kivéve a partközeli, azaz offshore ipari 

tevékenységeket)
SU2b Partközeli, azaz offshore ipari tevékenységek
SU4 Élelmiszeripari termékek gyártása
SU5 Textíliák, bőr, prém gyártása
SU6b Pép, papír és papíripari termékek gyártása
SU8 Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása 

(ideértve a kőolajipari termékeket is)
SU9 Finomkémiai termékek gyártása
SU10 Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az 

ötvözetek kivételével)
SU11 Gumiipari termékek gyártása
SU12 Műanyagipari termékek gyártása, ideértve a vegyületképzést és 

az átalakítást is
SU13 Egyéb nemfém ásványi termékek, pl. gipsz, cement gyártása
SU14 Fémalapanyagok gyártása, beleértve az ötvözeteket
SU15 Feldolgozott fémtermékek gyártása a gépek és berendezések 

kivételével
SU16 Számítógépek, elektronikai és optikai termékek, elektromos 

berendezések gyártása
SU17 Általános gyártás, például gépeké, berendezéseké, járműveké és 

egyéb közlekedési eszközöké
Környezeti kibocsátási kategória : ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 

eljárásokban vagy termékekben
Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen

PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval

PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás)

PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége

PROC6 Kalenderezési műveletek
PROC7 Ipari porlasztás
PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése
PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása
PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett feldolgozási 

műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet
PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és továbbítási 

műveletek (ásványi anyagok/ fémek)

3.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

3.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 
eljárásokban vagy termékekben
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Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

3.2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
, CS1 Általános expozíció , CS54 Folyamatos feldolgozás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS1 Általános expozíció , CS54 Folyamatos feldolgozás , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) , CS1 Általános expozíció , CS37 Zárt szakaszos folyamatokban történő használat.

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.5 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 
felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége , CS16 Általános expozíció (nyitott rendszerek) , CS45
Töltés/ a berendezés előkészítése a hordókból vagy tartályokból. , CS55 Szakaszos feldolgozás , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC6 Kalenderezési műveletek , CS64 Mángorlás (beleértve a 
Banburyket)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC7 Ipari porlasztás , CS10 Permetezés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Az expozíciót a minimumra kell csökkenteni a műveletet vagy a berendezést részlegesen zárttá téve, és a 
nyitásoknál elszívó szellőzést biztosítva., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot 
kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.8 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS503 ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.9 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS501 ömlesztett zárt rakodás és 
kirakodás , CS81 Kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.10 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS8 Hordó/ömlesztett anyag mozgatás , CS58 szállítás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.11 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel , CS51 Gurítás, 
bolyhozás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.12 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése , CS4
Mártás, bemerítés és öntés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.13 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása , CS36
Laboratóriumi tevékenységek

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.14 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS39 Berendezés tisztítása 
és karbantartása , CS82 Nem kijelölt létesítmény
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Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
A kinyitás vagy karbantartás előtt a berendezésből ki kell szívattyúzni vagy ki kell szedni az anyagot., vagy, EN140-
nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.15 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS2 Mintavétel a folyamat során ,
CS81 Kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.16 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS2 Mintavétel a folyamat 
során , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Expozíció időtartama : <= 4 h

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.
A művelet ne tartson tovább, mint 4 óra.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.17 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS111
emelkedett hőmérséklet ,  eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.2.18 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS111
emelkedett hőmérséklet

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó minőségű vezérelt szellőztetést (10-15 légcsere óránként)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú 
szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.19 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/ fémek) , CS3 Anyag mozgatás , CS108 (nyitott rendszerek) , CS136 Szakaszos 
folyamatok magas hőmérsékleten ,  eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet =< olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
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kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.20 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/ fémek) , CS3 Anyag mozgatás , CS108 (nyitott rendszerek) , CS136 Szakaszos 
folyamatok magas hőmérsékleten ,  eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Megjegyzések : emelkedett hőmérséklet, eljárási hőmérséklet >= olvadáspont

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó minőségű vezérelt szellőztetést (10-15 légcsere óránként)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú 
szűrős vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.21 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
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okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

3.2.22 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS56 mintavétellel ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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3.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

PROC1 Általános expozíció, 
Folyamatos feldolgozás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,02 mg/m³  < 0,01

PROC2 Általános expozíció, 
Folyamatos feldolgozás, 

mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

PROC3 Általános expozíció, Zárt 
szakaszos 

folyamatokban történő 
használat.

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC4 Általános expozíció
(nyitott rendszerek), 

Szakaszos feldolgozás, 
mintavétellel, Töltés/ a 

berendezés előkészítése 
a hordókból vagy 

tartályokból.

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC6 Mángorlás (beleértve a 
Banburyket)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC7 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

2,00 mg/m³  0,40

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

4,00 mg/m³  0,40

PROC8a ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás, 

Nem kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8b ömlesztett zárt rakodás 
és kirakodás, Kijelölt 

létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC9 Hordó/ömlesztett anyag 
mozgatás, szállítás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC10 Gurítás, bolyhozás Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC13 Mártás, bemerítés és Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 1,00 mg/m³  0,20
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öntés - helyi
Dolgozó - inhalációs, rövid távú -

helyi
2,00 mg/m³  0,20

PROC15 Laboratóriumi 
tevékenységek

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

PROC8a Berendezés tisztítása és 
karbantartása, Nem 
kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

4,00 mg/m³  0,80

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

8,00 mg/m³  0,80

PROC8b Mintavétel a folyamat 
során, Kijelölt 
létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Mintavétel a folyamat 
során, Nem kijelölt 

létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC22 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), emelkedett 

hőmérséklet, eljárási 
hőmérséklet =< 

olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC22 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), emelkedett 

hőmérséklet, eljárási 
hőmérséklet >= 

olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC23 Anyag mozgatás, (nyitott 
rendszerek), Szakaszos 

folyamatok magas 
hőmérsékleten, eljárási 

hőmérséklet =< 
olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC23 Anyag mozgatás, (nyitott 
rendszerek), Szakaszos 

folyamatok magas 
hőmérsékleten, eljárási 

hőmérséklet >= 
olvadáspont

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,00 mg/m³  0,60

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

6,00 mg/m³  0,60

PROC1 Általános expozíció (zárt 
rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,02 mg/m³  < 0,01

PROC2 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,50 mg/m³  0,10

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,00 mg/m³  0,10

RCR = Kockázat jellemzési arány
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Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC3 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC4 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC6 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC7 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC10 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC13 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC15 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC22 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC22 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC23 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC23 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

3.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

3.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

3.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.
Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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4. ES4 : Ipari felhasználás, Kültéri

4.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU2a Bányászat (kivéve a partközeli, azaz offshore ipari 

tevékenységeket)
Környezeti kibocsátási kategória : ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 

eljárásokban vagy termékekben
Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen

PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval

PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, 
illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés

PROC7 Ipari porlasztás
PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése
PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz 

rendelkezésre állása mellett

4.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

4.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 
eljárásokban vagy termékekben, jégmentesítő szer, Folyékony keverék

Mennyiség
Felhasznált maximális éves 
mennyiség

: 90 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 25
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

4.2.2 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 
eljárásokban vagy termékekben, jégmentesítő szer, Vizes oldat

Mennyiség
Felhasznált maximális éves 
mennyiség

: 280 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 25
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
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Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

4.2.3 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 
eljárásokban vagy termékekben, jégmentesítő szer, szilárd

Mennyiség
Felhasznált maximális éves 
mennyiség

: 250 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 25
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

4.2.4 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 
eljárásokban vagy termékekben, ESCOM portalanító, szilárd

Mennyiség
Felhasznált maximális éves 
mennyiség

: 2400 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 3
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

4.2.5 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 
eljárásokban vagy termékekben, ESCOM portalanító, Folyékony keverék

Mennyiség
Felhasznált maximális éves 
mennyiség

: 1110 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 3
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

4.2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több 
fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés , CS30 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri
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Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS82 Nem kijelölt 
létesítmény , CS503 ömlesztett nyitott rakodás és kirakodás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.8 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS81 Kijelölt létesítmény , CS501
ömlesztett zárt rakodás és kirakodás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság
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A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.9 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS8 Hordó/ömlesztett anyag mozgatás , CS58 szállítás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.10 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC7 Ipari porlasztás , CS10 Permetezés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, közepes porlékonyság
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pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Az expozíciót a minimumra kell csökkenteni a műveletet vagy a berendezést részlegesen zárttá téve, és a 
nyitásoknál elszívó szellőzést biztosítva., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot 
kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.11 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC7 Ipari porlasztás , CS10 Permetezés , OC9 Kültéri

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Expozíció időtartama : <= 1 h

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
A művelet ne tartson tovább, mint 1 óra., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot 
kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.12 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése , CS46
Nagy felületek
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Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.13 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett , CS30 Keverő műveletek (nyitott rendszerek) , CS34 Kézi

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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4.2.14 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett , CS34 Kézi

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.15 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS39 Berendezés tisztítása 
és karbantartása , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
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esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.16 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

4.2.17 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS56 mintavétellel ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
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Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)



BIZTONSÁGI ADATLAP

CASO ® FOOD FLAKES

Felülvizsgálat dátuma   07.05.2015

P00000040542
Verzió : 2.02  /  HU ( HU )

www.solvay.com

62 / 98

4.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Kibocsátási 
tényező

Érték típus Rekesz Környezeti expozíció RCR

ERC4 Helyi PEC Talaj 12,9 mg/kg (nedves 
súly)  

< 0,06
jégmentesítő szer, Folyékony 

keverék
ERC4 Helyi PEC Talaj 40 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,186

jégmentesítő szer, Vizes oldat
ERC4 Helyi PEC Talaj 42,9 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,166

jégmentesítő szer, szilárd
ERC4 Helyi PEC Talaj 28,6 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,133

portalanító, szilárd
ERC4 Helyi PEC Talaj 31,7 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,148

portalanító, Folyékony keverék

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

PROC5 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Nem kijelölt létesítmény, 
ömlesztett nyitott 

rakodás és kirakodás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8b Kijelölt létesítmény, 
ömlesztett zárt rakodás 

és kirakodás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC9 Hordó/ömlesztett anyag 
mozgatás, szállítás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC7 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

2,00 mg/m³  0,40

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

4,00 mg/m³  0,40

PROC7 Permetezés, Kültéri Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

2,80 mg/m³  0,56

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

5,60 mg/m³  0,56

PROC13 Nagy felületek Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,70 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,40 mg/m³  0,14

PROC19 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek), Kézi

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC19 Kézi Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70
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PROC8a Berendezés tisztítása és 
karbantartása, Nem 
kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC1 Általános expozíció (zárt 
rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

< 0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

PROC2 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

< 0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,01 mg/m³  < 0,01

RCR = Kockázat jellemzési arány

ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
PROC5 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC7 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC7 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC13 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC19 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC19 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

4.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

4.4.1 Környezet
Ha valamely DU az expozíciós forgatókönyv meghatározásán kívül eső működési körülémény/kockázatkezelési lépés 
értékekkel rendelkezik, akkor a DU az EUSES arányosításán keresztül felmérheti, hogy az expozíciós forgatókönyv által 
megszabott korlátok között működik-e.
A fő meghatározási paraméterek:
- helyben felhasznált mennyiség (tonnatartalom)
- kibocsátási tényező helyszíni kezelés előtt
- helyszíni szennyvízkezelés jelenléte és hatékonysága
- hígítási tényező
A szennyvíz szükséges kivonási hatékonyságát helyszíni/helyszínen kívüli (akár önmagukban, akár kombinációban) 
technológiákkal lehet elérni.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.

4.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén., Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek 
alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk., Vegye 
fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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5. ES5 : Foglalkozásszerű felhasználás, Beltéri

5.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás 
(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 
kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai : SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás 
(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 
kézművesek)

SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU10 Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az 

ötvözetek kivételével)
SU19 Építési és szerelőipari munkák
SU20 Egészségügyi szolgáltatások
SU0 Egyéb

Környezeti kibocsátási kategória : ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
beltéri felhasználása

ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása

Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 

alkalmanként előforduló expozícióval
PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 

készítmény-előállítás)
PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 

amelynek során felmerül az expozíció lehetősége
PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, 

illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés

PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC11 Nem ipari permetszórás
PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása
PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz 

rendelkezésre állása mellett
PROC20 Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, 

ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása

5.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

5.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
beltéri felhasználása, ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

5.2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) , CS16 Általános expozíció (nyitott rendszerek) , CS45 Töltés/ a berendezés előkészítése a 
hordókból vagy tartályokból. , CS55 Szakaszos feldolgozás , CS56 mintavétellel

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
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keverékben/cikkben másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 
felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége , CS101 Tisztítószerek alkalmazása zárt rendszerekben ,
CS56 mintavétellel , CS45 Töltés/ a berendezés előkészítése a hordókból vagy tartályokból.

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több 
fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés , CS30 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Termék jellemzők
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Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.5 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS503 ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS501 ömlesztett zárt rakodás és 
kirakodás , CS81 Kijelölt létesítmény
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Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS9 Öntés kis tartályokból , CS58 szállítás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.8 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel , CS51 Gurítás, 
bolyhozás

Termék jellemzők
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Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.9 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC11 Nem ipari permetszórás , CS10 Permetezés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Az expozíciót a minimumra kell csökkenteni a műveletet vagy a berendezést részlegesen zárttá téve, és a 
nyitásoknál elszívó szellőzést biztosítva., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot 
kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.10 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett , CS30 Keverő műveletek (nyitott rendszerek) , CS34 Kézi

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
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keverékben/cikkben másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.11 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett , CS52 Kézi helyi tisztítás (pl. szövetek stb.)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.12 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC20 Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, 
foglalkozásszerű, ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).
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Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.13 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS39 Berendezés tisztítása 
és karbantartása , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.14 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása , CS36
Laboratóriumi tevékenységek

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, közepes porlékonyság



BIZTONSÁGI ADATLAP

CASO ® FOOD FLAKES

Felülvizsgálat dátuma   07.05.2015

P00000040542
Verzió : 2.02  /  HU ( HU )

www.solvay.com

71 / 98

pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Biztosítson jó általános szellőzést (óránként legalább 3-5 légcsere)., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős 
vagy annál jobb gázálarcot kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.15 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

5.2.16 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS56 mintavétellel ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság
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A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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5.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

PROC3 Általános expozíció 
(nyitott rendszerek), 
Töltés/ a berendezés 

előkészítése a hordókból 
vagy tartályokból., 

Szakaszos feldolgozás, 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC4 Tisztítószerek 
alkalmazása zárt 
rendszerekben, 

mintavétellel, Töltés/ a 
berendezés előkészítése 

a hordókból vagy 
tartályokból.

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC5 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a ömlesztett nyitott 
rakodás és kirakodás, 

Nem kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8b ömlesztett zárt rakodás 
és kirakodás, Kijelölt 

létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC9 Öntés kis tartályokból, 
szállítás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC10 Gurítás, bolyhozás Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC11 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

4,00 mg/m³  0,80

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

8,00 mg/m³  0,80

PROC19 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek), Kézi

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC19 Kézi helyi tisztítás (pl. 
szövetek stb.)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú - 7,00 mg/m³  0,70
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helyi
PROC20 Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 

- helyi
1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

PROC8a Berendezés tisztítása és 
karbantartása, Nem 
kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC15 Laboratóriumi 
tevékenységek

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC1 Általános expozíció (zárt 
rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,10 mg/m³  0,02

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,20 mg/m³  0,02

PROC2 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

RCR = Kockázat jellemzési arány

Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

PROC3 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC4 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC5 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC10 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC11 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC19 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC19 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC20 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC15 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC1 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

5.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

5.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

5.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.
Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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6. ES6 : Foglalkozásszerű felhasználás, Kültéri

6.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás 
(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 
kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai : SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás 
(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 
kézművesek)

SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU5 Textíliák, bőr, prém gyártása
SU10 Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az 

ötvözetek kivételével)
SU13 Egyéb nemfém ásványi termékek, pl. gipsz, cement gyártása
SU20 Egészségügyi szolgáltatások
SU0 Egyéb

Környezeti kibocsátási kategória : ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása

Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 

alkalmanként előforduló expozícióval
PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, 

illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés

PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC11 Nem ipari permetszórás
PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése
PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz 

rendelkezésre állása mellett
PROC20 Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, 

ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása

6.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

6.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása, jégmentesítő szer, Folyékony keverék

Mennyiség
Szélesen elterjedt felhasználás éves 
mennyisége

: 90 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 25
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

6.2.2 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása, jégmentesítő szer
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Mennyiség
Szélesen elterjedt felhasználás éves 
mennyisége

: 280 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 25
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

6.2.3 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása, jégmentesítő szer, szilárd

Mennyiség
Szélesen elterjedt felhasználás éves 
mennyisége

: 250 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 25
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

6.2.4 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása, ESCOM portalanító, szilárd

Mennyiség
Szélesen elterjedt felhasználás éves 
mennyisége

: 2400 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 3
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

6.2.5 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása, ESCOM portalanító, Folyékony keverék

Mennyiség
Szélesen elterjedt felhasználás éves 
mennyisége

: 1110 kg/ha

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma évenként : 3
Megjegyzések : Kültéri felhasználás

A szennyvíztisztító üzemmel kapcsolatos feltételek és intézkedések
Megjegyzések : Nem alkalmazható, mivel nincs a szennyvízbe történő kibocsátás.

6.2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több 
fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés , CS30 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
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keverékben/cikkben másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS82 Nem kijelölt 
létesítmény , CS503 ömlesztett nyitott rakodás és kirakodás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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6.2.8 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS45 Töltés/ a berendezés 
előkészítése a hordókból vagy tartályokból. , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.9 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben , CS81 Kijelölt létesítmény , CS501
ömlesztett zárt rakodás és kirakodás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
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kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.10 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS8 Hordó/ömlesztett anyag mozgatás , CS58 szállítás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.11 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) , CS9 Öntés kis tartályokból

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.
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A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.12 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel , CS51 Gurítás, 
bolyhozás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.13 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC11 Nem ipari permetszórás , CS10 Permetezés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Az expozíciót a minimumra kell csökkenteni a műveletet vagy a berendezést részlegesen zárttá téve, és a 
nyitásoknál elszívó szellőzést biztosítva., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot 
kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
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Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.14 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC11 Nem ipari permetszórás , CS10 Permetezés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Expozíció időtartama : <= 1 h

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
A művelet ne tartson tovább, mint 1 óra., vagy, EN140-nek megfelelő, A/P2 típusú szűrős vagy annál jobb gázálarcot 
kell viselni.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.15 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése , CS4
Mártás, bemerítés és öntés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.
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A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.16 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése , CS46
Nagy felületek

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.17 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett , CS30 Keverő műveletek (nyitott rendszerek) , CS34 Kézi

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri
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Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.18 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett , CS34 Kézi

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.19 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , CS39 Berendezés tisztítása 
és karbantartása , CS82 Nem kijelölt létesítmény

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
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Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.20 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC20 Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, 
foglalkozásszerű, ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.21 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, közepes porlékonyság
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pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános
intézkedések (bőrirritáló szerek)

6.2.22 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés 
során alkalmanként előforduló expozícióval , CS15 Általános expozíció (zárt rendszerek) , CS56 mintavétellel ,  Tárolás

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, közepes porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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6.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Kibocsátási 
tényező

Érték típus Rekesz Környezeti expozíció RCR

ERC4 Helyi PEC Talaj 12,9 mg/kg (nedves 
súly)  

< 0,06
jégmentesítő szer, Folyékony 

keverék
ERC4 Helyi PEC Talaj 40 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,186

jégmentesítő szer, Vizes oldat
ERC4 Helyi PEC Talaj 42,9 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,166

jégmentesítő szer, szilárd
ERC4 Helyi PEC Talaj 28,6 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,133

portalanító, szilárd
ERC4 Helyi PEC Talaj 31,7 mg/kg (nedves 

súly)  
< 0,148

portalanító, Folyékony keverék

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

PROC5 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Nem kijelölt létesítmény, 
ömlesztett nyitott 

rakodás és kirakodás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Töltés/ a berendezés 
előkészítése a hordókból 
vagy tartályokból., Nem 

kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8b Kijelölt létesítmény, 
ömlesztett zárt rakodás 

és kirakodás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC9 Hordó/ömlesztett anyag 
mozgatás, szállítás

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC9 Öntés kis tartályokból Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC10 Gurítás, bolyhozás Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC11 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,40 mg/m³  0,28

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,80 mg/m³  0,28

PROC11 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

2,80 mg/m³  0,56
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Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

5,60 mg/m³  0,56

PROC13 Mártás, bemerítés és 
öntés

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC13 Nagy felületek Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC19 Keverő műveletek 
(nyitott rendszerek), Kézi

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC19 Kézi Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC8a Berendezés tisztítása és 
karbantartása, Nem 
kijelölt létesítmény

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

3,50 mg/m³  0,70

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

7,00 mg/m³  0,70

PROC20 Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,70 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,40 mg/m³  0,14

PROC2 Általános expozíció (zárt 
rendszerek)

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,07 mg/m³  0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,14 mg/m³  0,01

PROC2 Általános expozíció (zárt 
rendszerek), 
mintavétellel

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú
- helyi

0,70 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

1,40 mg/m³  0,14

RCR = Kockázat jellemzési arány

ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
ERC4 Expozíció becslés módszer : EUSES v2.1
PROC5 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8b Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC9 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC10 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC11 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC11 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC13 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC13 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC19 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC19 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC8a Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC20 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.
PROC2 Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

6.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
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belül dolgozik-e

6.4.1 Környezet
Ha valamely DU az expozíciós forgatókönyv meghatározásán kívül eső működési körülémény/kockázatkezelési lépés 
értékekkel rendelkezik, akkor a DU az EUSES arányosításán keresztül felmérheti, hogy az expozíciós forgatókönyv által 
megszabott korlátok között működik-e.
A fő meghatározási paraméterek:
- helyben felhasznált mennyiség (tonnatartalom)
- kibocsátási tényező helyszíni kezelés előtt
- helyszíni szennyvízkezelés jelenléte és hatékonysága
- hígítási tényező
A szennyvíz szükséges kivonási hatékonyságát helyszíni/helyszínen kívüli (akár önmagukban, akár kombinációban) 
technológiákkal lehet elérni.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.

6.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén., Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek 
alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk., Vegye 
fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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7. ES7 : Ipari felhasználás, vizes oldat kezelése

7.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai : SU 3 Ipari gyártás (összes)
SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás 

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 
kézművesek)

SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU2a Bányászat (kivéve a partközeli, azaz offshore ipari 

tevékenységeket)
SU4 Élelmiszeripari termékek gyártása
SU5 Textíliák, bőr, prém gyártása
SU6b Pép, papír és papíripari termékek gyártása
SU8 Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása 

(ideértve a kőolajipari termékeket is)
SU9 Finomkémiai termékek gyártása
SU10 Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az 

ötvözetek kivételével)
SU11 Gumiipari termékek gyártása
SU12 Műanyagipari termékek gyártása, ideértve a vegyületképzést és 

az átalakítást is
SU13 Egyéb nemfém ásványi termékek, pl. gipsz, cement gyártása
SU14 Fémalapanyagok gyártása, beleértve az ötvözeteket
SU15 Feldolgozott fémtermékek gyártása a gépek és berendezések 

kivételével
SU19 Építési és szerelőipari munkák
SU20 Egészségügyi szolgáltatások
SU0 Egyéb

Környezeti kibocsátási kategória : ERC1 Vegyi anyagok gyártása
ERC6a Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek 

ipari felhasználása)
ERC2 Készítmények előállítása
ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 

eljárásokban vagy termékekben
ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 

beltéri felhasználása
ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 

kültéri felhasználása
Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen

PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval

PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás)

PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége

PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, 
illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés

PROC6 Kalenderezési műveletek
PROC7 Ipari porlasztás
PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC11 Nem ipari permetszórás
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PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése
PROC14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, 

extrudálással, szemcsésítéssel való készítése
PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása

7.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

7.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2 Készítmények előállítása, ERC1 Vegyi anyagok gyártása, 
ERC6a Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), ERC4 Árucikkek részévé nem 
váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való 
széleskörű, szórt beltéri felhasználása, ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása

Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

7.2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: CS135 Általános kockázatkezelő intézkedések az összes 
tevékenység esetén , PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen , PROC2 Zárt, folytonos 
eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval , PROC3 Zárt, szakaszos 
eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) , PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) 
való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége , PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának 
szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés , PROC6
Kalenderezési műveletek , PROC7 Ipari porlasztás , PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , PROC8b Anyag vagy 
készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt 
létesítményekben , PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) , PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel , PROC11 Nem ipari permetszórás , PROC13 Árucikkek bemártással, 
öntéssel valókezelése , PROC14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 
szemcsésítéssel való készítése , PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Folyadék, gőznyomás < 10 kPa

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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7.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

Általános kockázatkezelő 
intézkedések az összes 

tevékenység esetén

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

RCR = Kockázat jellemzési arány

Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.
Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

7.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

7.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

7.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén., Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek 
alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk., Vegye 
fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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8. ES8 : Ipari felhasználás, kevéssé porlékony szilárd anyag kezelése

8.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő 
anyagok ipari létesítményekben való felhasználása

Végfelhasználás ágazatai : SU 3 Ipari gyártás (összes)
SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás 

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 
kézművesek)

SU1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
SU2a Bányászat (kivéve a partközeli, azaz offshore ipari 

tevékenységeket)
SU4 Élelmiszeripari termékek gyártása
SU5 Textíliák, bőr, prém gyártása
SU6b Pép, papír és papíripari termékek gyártása
SU8 Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása 

(ideértve a kőolajipari termékeket is)
SU9 Finomkémiai termékek gyártása
SU10 Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az 

ötvözetek kivételével)
SU11 Gumiipari termékek gyártása
SU12 Műanyagipari termékek gyártása, ideértve a vegyületképzést és 

az átalakítást is
SU13 Egyéb nemfém ásványi termékek, pl. gipsz, cement gyártása
SU15 Feldolgozott fémtermékek gyártása a gépek és berendezések 

kivételével
SU19 Építési és szerelőipari munkák
SU20 Egészségügyi szolgáltatások
SU0 Egyéb

Környezeti kibocsátási kategória : ERC1 Vegyi anyagok gyártása
ERC6a Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek 

ipari felhasználása)
ERC2 Készítmények előállítása
ERC4 Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása 

eljárásokban vagy termékekben
ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 

beltéri felhasználása
ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 

kültéri felhasználása
Eljáráskategória : PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen

PROC2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval

PROC3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás)

PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége

PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, 
illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés

PROC6 Kalenderezési műveletek
PROC7 Ipari porlasztás
PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem 
kijelölt létesítményekben

PROC8b Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben

PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt)

PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC11 Nem ipari permetszórás
PROC13 Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése
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PROC14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, 
extrudálással, szemcsésítéssel való készítése

PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása
PROC22 Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett feldolgozási 

műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet
PROC23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és továbbítási 

műveletek (ásványi anyagok/ fémek)

8.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

8.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2 Készítmények előállítása, ERC1 Vegyi anyagok gyártása, 
ERC6a Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), ERC4 Árucikkek részévé nem 
váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való 
széleskörű, szórt beltéri felhasználása, ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása

Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

8.2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: CS135 Általános kockázatkezelő intézkedések az összes 
tevékenység esetén , PROC1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen , PROC2 Zárt, folytonos 
eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval , PROC3 Zárt, szakaszos 
eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) , PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) 
való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége , PROC5 Készítmények és árucikkek előállításának 
szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés , PROC6
Kalenderezési műveletek , PROC7 Ipari porlasztás , PROC8a Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben , PROC8b Anyag vagy 
készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt 
létesítményekben , PROC9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) , PROC10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel , PROC11 Nem ipari permetszórás , PROC13 Árucikkek bemártással, 
öntéssel valókezelése , PROC14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 
szemcsésítéssel való készítése , PROC15 Laboratóriumi reagens felhasználása , PROC22 Esetlegesen zárt, magas 
hőmérsékleten végzett feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/ fémek); Ipari környezet , PROC23 Magas hőmérsékleten 
elvégzett feldolgozási és továbbítási műveletek (ásványi anyagok/ fémek)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás 
pillanatában)

: Szilárd, alacsony porlékonyság

A használat gyakorisága és időtartama
Megjegyzések : Napi expozíciót jelent 8 órán át (kivéve, ha másként írják).

Technikai feltételek és intézkedések
Nincsenek különleges rendszabályok.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Feltételezi, hogy a használat a külső hőmérsékletnél legfeljebb 20°C-kal magasabban történik., Feltételezi, hogy a 
helyes alap munkahelyi higiénia teljesül.

A személyi védelem, higiéne és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések
Megfelelő szemvédőt kell használni., Kerülje a termék bőrrel való érintkezését, és azonnal takarítsa fel az anyag 
okozta szennyeződést/kiömlött anyagot. Ha valószínű a kézzel való érintkezés, viseljen (EN374 alapján bevizsgált) 
kesztyűt, és azonnal mosson le minden bőrszennyeződést. Az expozíció megakadályozása/minimalizálása és az 
esetlegesen kialakuló bőrproblémák jelentése érdekében biztosítsa az alkalmazottak alapvető képzését., Általános 
intézkedések (bőrirritáló szerek)
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8.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

Általános kockázatkezelő 
intézkedések az összes 

tevékenység esetén

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

1,00 mg/m³  0,20

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

2,00 mg/m³  0,20

RCR = Kockázat jellemzési arány

Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.
Expozíció becslés módszer : Felhasznált ECETOC TRA modell.

8.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

8.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

8.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén., Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek 
alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk., Vegye 
fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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9. ES9 : Fogyasztói felhasználás

9.1. A forgatókönyv leírása

Főbb felhasználói csoportok : SU 21 Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = 
fogyasztók)

Végfelhasználás ágazatai : SU 21 Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = 
fogyasztók)

Környezeti kibocsátási kategória : ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
beltéri felhasználása

ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
kültéri felhasználása

Termék kategória : PC2 Adszorbensek
PC4 Fagyásgátló és fagymentesítő termékek
PC5 Művészeti és hobby keverékek
PC12 Műtrágyák
PC16 Hőátadó közegként használt folyadékok
PC27 Növényvédő szerek
PC35 Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket)
PC37 Vízkezelési vegyszerek
PC0 Egyéb (a UCN kódok használandók)

9.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek

9.2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
beltéri felhasználása, ERC8d Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és 
kockázatjellemzést nem végeztek.

Termék jellemzők

9.2.2A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC2 AdszorbensekPC4 Fagyásgátló és fagymentesítő termékek
PC9b Töltőanyagok, gittek, gipszek, modellező agyag PC12 Műtrágyák PC16 Hőátadó közegként használt folyadékok PC37
Vízkezelési vegyszerek PC0 Egyéb (a UCN kódok használandók)

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Mennyiség
Felhasználásonként a következő 
felhasználási mennyiségekre 
vonatkozik:

: 50 kg

A használat gyakorisága és időtartama
A használat gyakorisága : 365 nap/év
A használat gyakorisága : 24 óra/nap

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót
Szellőzési sebesség óránként : 0,6
Megjegyzések : Környezeti hőmérsékleten történő használatra vonatkozik:

A fogyasztó védelmével összefüggő feltételek és intézkedések (pl. viselkedési tanács, személyes védelem és higénia)
Fogyasztói intézkedések : Kerülni kell a szembe jutást.

9.2.3A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC27 Növényvédő szerekPC35 Mosó- és tisztítószerek (ideértve az 
oldószer alapú termékeket) CS60 nincs permetezés
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Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak 
másképp nem írják).

Mennyiség
Felhasználásonként a következő 
felhasználási mennyiségekre 
vonatkozik:

: 50 kg

A használat gyakorisága és időtartama
A használat gyakorisága : 365 nap/év
A használat gyakorisága : 24 óra/nap

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót
Szellőzési sebesség óránként : 0,6
Megjegyzések : Környezeti hőmérsékleten történő használatra vonatkozik:

A fogyasztó védelmével összefüggő feltételek és intézkedések (pl. viselkedési tanács, személyes védelem és higénia)
Fogyasztói intézkedések : Kerülni kell a szembe jutást.

9.2.4A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC27 Növényvédő szerekPC35 Mosó- és tisztítószerek (ideértve az 
oldószer alapú termékeket) CS10 Permetezés

Termék jellemzők
Az anyag koncentrációja a 
keverékben/cikkben

A termékben 45%-os anyagtartalomig érvényes

Mennyiség
Felhasználásonként a következő 
felhasználási mennyiségekre 
vonatkozik:

: 50 kg

A használat gyakorisága és időtartama
A használat gyakorisága : 365 nap/év
A használat gyakorisága : 10 perc/nap

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót
Megjegyzések : Környezeti hőmérsékleten történő használatra vonatkozik:

A fogyasztó védelmével összefüggő feltételek és intézkedések (pl. viselkedési tanács, személyes védelem és higénia)
Fogyasztói intézkedések : Kerülni kell a szembe jutást.
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9.3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Emberi egészség

Csatlakozó 
forgatókönyv

Különleges feltételek Érték típus Expozíciós szint RCR

A biztonságos használat 
megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

   

PC2, PC4, 
PC9b, PC16, 
PC37, PC0, 

PC35

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

< 0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,005 mg/m³  < 0,01

PC12 Anyag mozgatás Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

< 0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,005 mg/m³  < 0,01

PC12 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú
- helyi

0,69 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,687 mg/m³  0,27

PC12 Anyag mozgatás, 
Permetezés

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,70 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,692 mg/m³  0,28

PC27 nincs permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

< 0,01 mg/m³  < 0,01

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,005 mg/m³  < 0,01

PC27 Permetezés Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,69 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,687 mg/m³  0,27

PC27 nincs permetezés, 
Permetezés

Dolgozó - belélegzési, hosszú távú 
- helyi

0,70 mg/m³  0,14

Dolgozó - inhalációs, rövid távú -
helyi

0,692 mg/m³  0,28

RCR = Kockázat jellemzési arány

Expozíció becslés módszer : A biztonságos használat megállapítása kvalitatív 
megközelítéssel történt.

PC2, PC4, PC9b, 
PC16, PC37, 
PC0, PC35

Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1

PC12 Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1
PC12 Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1
PC12 Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1
PC27 Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1
PC27 Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1
PC27 Expozíció becslés módszer : ConsExpo v4.1

9.4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain 
belül dolgozik-e

9.4.1 Környezet
A kockázatkezelési intézkedések minőségi kockázatjellemzésen alapulnak.
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Mivel környezetre való veszélyt nem azonosítottak, a környezettel kapcsolatos expozíciós becslést és kockázatjellemzést nem 
végeztek.

9.4.2 Egészség
A becsült expozíció nem haladhatja meg a DN(M)EL értéket a 2. bekezdésben leírt Kockázatkezelési 
intézkedések/Üzemeltetési feltételek betartása esetén.
Más kockázatkezelési intézkedések/üzemeltetési feltételek alkalmazása esetén a felhasználóknak legalább ezzel egyenértékű 
kockázatkezelési intézkedéseket kell biztosítaniuk.
Vegye fel a kapcsolatot beszállítójával további tájékoztatásért
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