Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος
Όνοµα υλικού
Κωδικός Προϊόντος
Αρ. εγγραφής REACH

:
:
:

Low Aromatic White Spirit
Q3312
01-2119458049-33-0002

1.2 Σχετικές προσδιορισµένες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και χρήσεις που
αντενδείκνυνται
Χρήση προϊόντος

:

Παρακαλούµε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 16 ή και στα
παραρτήµατα για τις καταχωρισµένες χρήσεις σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH.

1.3 Στοιχεία του παρασκευαστή της ουσίας ή του µείγµατος
Κατασκευαστής/Προµηθε
υτής

:

Shell Chemicals Europe B.V.
PO Box 8610
3009 AP Rotterdam
Netherlands

Επικοινωνία
Τηλέφωνο
Τηλεοµοιοτυπία
Επαφή email για ∆∆Α

:
:
:
:

Shell Chemicals South East Europe
+31 (0)10 231 7000
+31 (0)10 231 7180
sccmsds@shell.com

1.4 Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
:

+30 210 409 1601

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
2.1 Ταξινόµηση ουσίας ή µείγµατος
Κανονισµός (ΕΕ) υπ' αρ. 1272/2008 (CLP)
Κλάση και κατηγορία κινδύνου
Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3
Κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορία 1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία
3; Ναρκωτική δράση.
Χρόνιοι κίνδυνοι στο υδάτινο περιβάλλον,
Κατηγορία 2

∆ηλώσεις κινδύνου
H226
H304
H336
H411

67/548/EΟΚ ή 1999/45/ΕΕ
Χαρακτηριστικά κινδύνου

Φράσεις από R

Επιβλαβές. Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

R10, R65, R66, R67, R51/53
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2.2 Στοιχεία ετικέτας

Όνοµα ετικέτας

:

Αριθµός ΕΕ
Αριθµός Παραρτήµατος Ι
της ΕΚ

:
:

Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί,
αρωµατικοί (2-25%)
919-446-0
649-330-00-2

Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1272/2008
Σύµβολο(α)
:

Προειδοποιητικές λέξεις

:

Κίνδυνος

∆ηλώσεις κινδύνου CLP

:

ΦΥΣΙΚΟΊ ΚΊΝ∆ΥΝΟΙ:
Εύφλεκτο υγρό και ατµός.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
Προκαλεί ήπιο ερεθισµό του δέρµατος.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση
κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε
µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Επισήµανση σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ
Σύµβολα ΕΚ

:

Xn Επιβλαβές.
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

Ταξινόµηση ΕΚ
Φράσεις κινδύνων της ΕΚ

:
:

Εύφλεκτο. Επιβλαβές. Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
R10 Εύφλεκτο.
R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους
πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης.
R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα
δέρµατος ή σκάσιµο.
R67 Εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
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Φράσεις ασφαλείας της ΕΚ

:

S23 Μην αναπνέετε ατµοί.
S24 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός:
ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέττα του.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Κίνδυνοι ασφαλείας

:

Άλλες πληροφορίες

:

Εύφλεκτο. Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει
εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. Κατά την άντληση
ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροστατικά φορτία. Η
ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
Για µια λίστα των καταχωρισµένων χρήσεων σύµφωνα µε τον
κανονισµό REACH, ανατρέξτε στο:
www.shell.com/chemicals/reachuses

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
3.1 Ουσία
Τυπικό όνοµα υλικού

:

Αριθ. CAS
Αριθµός ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ
Αριθµός ΕΕ

:
:
:

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%)
64742-82-1
649-330-00-2
919-446-0

3.2 Μείγµατα
Επικίνδυνα συστατικά
Ταξινόµηση συστατικών σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 1272/2008
Χηµική ονοµασία
Hydrocarbons, C9C12, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%)
Naphthalene
Χηµική ονοµασία
Hydrocarbons, C9C12, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%)
Naphthalene

Αριθ. CAS
64742-82-1

EINECS
919-446-0

91-20-3

202-049-5

Αρ. εγγραφής REACH
01-2119458049-33

Συγκ.
100,00%

< 1,00%

Κλάση και κατηγορία κινδύνου
Flam. Liq., 3; Asp. Tox., 1; STOT SE, 3;
Aquatic Chronic, 2;

∆ηλώσεις κινδύνου
H226, H304, H336, H411,
EUH066,

Carc., 2; Acute Tox., 4; Aquatic Acute,
1; Aquatic Chronic, 1;

H351, H302, H400, H410,
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1 Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών
Εισπνοή

:

Επαφή µε το δέρµα

:

Επαφή µε τα µάτια

:

Κατάποση

:

4.2 Περισσότερο
σηµαντικά
συµπτώµατα/επιπτώσεις
οξείες & καθυστερηµένες

:

4.3 Προσδιορισµός
άµεσης ιατρικής
φροντίδας και ειδικής
θεραπείας που απαιτείται

:

Μεταβείτε σε χώρο µε φρέσκο αέρα. Αν δεν γίνει ταχεία
ανάνηψη, µεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκοµείο για
περαιτέρω θεραπευτική αγωγή.
Αφαιρέστε την µολυσµένη ενδυµασία. Ξεπλένετε την
εκτεθειµένη περιοχή µε νερό και συνεχίστε το πλύσιµο µε
σαπούνι, εάν υπάρχει.
Ξεπλύντε το µάτι µε άφθονες ποσότητες νερού. Αν εµφανισθεί
επίµονος ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.
Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλείτε εµετό: µεταβείτε
στο πλησιέστερο νοσοκοµείο για περαιτέρω θεραπευτική
αγωγή. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε το κεφάλι
χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση.
Αν κάποιες από τις παρακάτω επακόλουθες ενδείξεις η
συµπτώµατα εµφανιστούν µέσα στις επόµενες 6 ώρες,
µεταφέρετε στον πλησιέστερο σταθµό πρώτων βοηθειών:
πυρετός πάνω από 101° F (37° C), έλλειψη αναπνοής,
συµφόρηση στο στήθος η συνεχής βήχας η λαχάνιασµα. Εάν
προκύψει αυθόρµητα έµετος, κρατήστε το κεφάλι κάτω από το
επίπεδο των γοφών για την αποτροπή αναρρόφησης. Μη
δίνετε τίποτα από το στόµα. Να µην προκληθεί εµετός.
Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα δερµατίτιδας ενδέχεται να
περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος καύσεως ή/και
ξηρότητα/σκάσιµο του δέρµατος. Άλλες ενδείξεις και
συµπτώµατα καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήµατος
ενδέχεται να περιλαµβάνουν κεφαλαλγία, ναυτία και έλλειψη
συντονισµού. Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα ερεθισµού του
αναπνευστικού συστήµατος ενδέχεται να περιλαµβάνουν
προσωρινή αίσθηση καψίµατος στη µύτη και το λαιµό, βήχα
ή/και δυσκολία αναπνοής. Εάν το υλικό εισέλθει στους
πνεύµονες, τα συµπτώµατα και οι ενδείξεις µπορεί να
περιλαµβάνουν βήχα, έµφραξη, αναπνευστικό συριγµό,
δυσκολία αναπνοής, συµφόρηση του θώρακα, ταχύπνοια ή/και
πυρετό. Επιδράσεις στο ακουστικό σύστηµα µπορεί να
περιλαµβάνουν προσωρινή µείωση της ακοής ή / και
κουδούνισµα στα αυτιά.
Προκαλεί εξασθένηση του κεντρικού νευρικού συστήµατος.
Μπορεί να προκληθεί δερµατίτης από παρατεταµένη ή
επαναλαµβανόµενη έκθεση. Ικανότητα πρόκλησης χηµικής
πνευµονίτιδας. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο ελέγχου
δηλητηριάσεων για καθοδήγηση.

5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην οµάδα
αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκης.
5.1 Κατάλληλα µέσα
κατάσβεσης

:

Αφρός, νερό µε καταιωνισµό ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες (
water fog). Ξηρά χηµική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακος, άµµος
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Ακατάλληλα µέσα
πυρόσβεσης
5.2 Προκύπτουν ειδικοί
κίνδυνοι από την ουσία ή
το µείγµα
5.3 Συµβουλή για
πυροσβέστες
Πρόσθετες πληροφορίες

:
:

:
:

ή χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές.
Μη διοχετεύετε νερά από σβήσιµο φωτιάς στο υδατικό
περιβάλλον.
Μη χρησιµοποιείτε δέσµη νερού.
Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του
άνθρακος Επιπλέει και µπορεί να αναφλεγεί στην επιφανεία
του νερού. Οι ατµοί ειναι βαρύτεροι του αέρος εξαπλώνονται
στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από
απόσταση.
Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αυτοτελή
αναπνευστική συσκευή.
∆ιατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά
ψεκάζοντάς τα µε νερό.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Τηρείστε όλους τους σχετικούς τοπικούς και διεθνείς κανονισµούς.
6.1 Ατοµικές
προφυλάξεις,
Εξοπλισµός προστασίας
και ∆ιαδικασίες έκτακτης
ανάγκης

:

6.2 Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

:

6.3 Μέθοδοι και υλικό
περιορισµού και
καθαρισµού

:

Πρόσθετες συµβουλές

:

Αποφεύγετε την επαφή µε διαρρέον ή εκλυόµενο υλικό.
Αφαιρείτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Για συµβουλές
σχετικά µε την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού
εξοπλισµού βλέπε κεφάλαιο 8 του παρόντος φυλλαδίου
δεδοµένων ασφαλείας του υλικού. Για συµβουλές σχετικά µε τη
διάθεση προϊόντος που έχει διαρρεύσει βλέπε κεφάλαιο 13 του
παρόντος φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας του υλικού.
Κλείστε τις διαρροές, εάν είναι δυνατό χωρίς να εκτεθείτε σε
κίνδυνο. Αποµακρύνετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης
στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιµοποιείστε κατάλληλα
περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή περιβαλλοντικής
µόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε
αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάµια
χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα ή άλλα κατάλληλα εµπόδια.
Προσπαθήστε να σκορπίσετε τον ατµόή να κατευθύνετε τη ροή
του σε ασφαλή χώρο, για παράδειγµα ψεκάζοντας µε καπνό.
Λάβετε µέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων.
Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και
γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.
Σε περίπτωση µικρών ποσοτήτων χυµένου υγρού (< 1
βαρέλι), µεταφέρετέ το µε µηχανικά εντός σηµασµένου,
σφραγιζόµενου δοχείου για τηνανάκτηση ή την ασφαλή
διάθεση του προϊόντος. ∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή την
απορρόφηση των υπολειµµάτων από κατάλληλο
απορροφητικόυλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το
µολυσµένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς.
Σε περίπτωση µεγάλων ποσοτήτων χυµένου υγρού (> 1
βαρέλι), µεταφέρετέ το µε µηχανικά µέσα όπως ειδικά
αντλιοφόρα οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για
ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. Μην ξεπλένετε τα υπολείµµατα
µε νερό. ∆ιατηρήστε τα ως µολυσµένα απόβλητο. ∆ιευκολύνετε
την εξάτµιση ή την απορρόφηση των υπολειµµάτων από
κατάλληλο απορροφητικό υλικό, και απορρίψτε το ασφαλώς.
Αφαιρέστε το µολυσµένο έδαφος και απορρίψτε το ασφαλώς.
∆είτε το τµήµα 13 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη
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προιόντος. Ενηµερώνετε τις αρχές εάν λάβει χώρα ή εάν
ενδέχεται να λάβει χώρα κίνδυνος έκθεσης για το κοινό ή το
περιβάλλον. Οι ατµοί µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα
εκρηκτικό.
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Γενικές προφυλάξεις

:

7.1 Προφυλάξεις
ασφαλούς χειρισµού

:

7.2 Συνθήκες για την
ασφαλή αποθήκευση,
συµπεριλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε
ασυµβατοτήτων

:

7.3 Συγκεκριµένες τελικές
χρήσεις

:

Μεταφορά προϊόντος

:

Αποφύγετε να αναπνέετε ατµούς του υλικού η να έλθετε σε
επαφή µε το υλικ ό. Να γίνεται χρήση µόνο σε καλά
αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε επιµελώς µετά την χρήση. Σαν
καθοδήγηση γιά την επιλογή των Μέσων Ατοµικής Προστασίας
δείτε το Κεφάλαιο 8 του παρόντος ∆ελτίου ∆εδοµένων
Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet). Χρησιµοποιήστε τις
πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεδοµένων ως βάση για
την εκτίµηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για τον
καθορισµό κατάλληλων ελέγχων σχετικά µε τον χειρισµό, την
αποθήκευση και τη διάθεση του υλικού αυτού.
Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την
ενδυµασία. Σβύστε κάθε γυµνή φωτιά. Μη καπνίζετε.
Αποµακρύνατε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες.
Οι ατµοί ειναι βαρύτεροι του αέρος εξαπλώνονται στην
επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από
απόσταση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας
και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό. Περιορίστε την ταχύτητα
γραµµής κατά τη διάρκεια της άντλησης, ώστε να αποφεύγεται
η δηµιουργία ηλεκτροστατικής εκκένωσης (<= 1 m/sec έως
ότου ο αγωγός πλήρωσης βυθιστεί κατά το διπλάσιο της
διαµέτρου του, µετά <= 7 m/sec). Αποφεύγετε την πλήρωση
µέσω εκτόξευσης. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για
εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης ή χειρισµού. Χειριστείτε και
ανοίξτε το δοχείο µε προσοχή και σε καλά αεριζόµενο χώρο.
Αερίζετε τον χώρο εργασίας κατά τρόπο που να µην
υπερβαίνονται τα καθορισµένα ορια επαγγελµατικής έκθεσης
(OEL). Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην
αποχέτευση.
Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο υπόγειο (κλειστό)
χώρο, µακριά από το φως του ηλίου, πηγές ανάφλεξης και
άλλες πηγές θερµότητας. Οι δεξαµενές αποθήκευσης υλικών
χύδην πρέπει να βρίσκονται εντός αναχώµατος (τοίχου
θωράκισης). Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από αερολύµατα,
από εύφλεκτα, οξειδωτικά ή διαβρωτικά µέσα, και από άλλα
εύφλεκτα προϊόντα τα οποία δενείναι επιβλαβή ή τοξικά για τον
άνθρωπο ή το περιβάλλον. Θερµοκρασία αποθήκευσης:
Συνήθη περιβάλλοντος.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 16 ή και στα
παραρτήµατα για τις καταχωρισµένες χρήσεις σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH.
Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και
γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό. Περιορίστε την ταχύτητα
γραµµής κατά τη διάρκεια της άντλησης, ώστε να αποφεύγεται
η δηµιουργία ηλεκτροστατικής εκκένωσης (<= 1 m/sec έως
ότου ο αγωγός πλήρωσης βυθιστεί κατά το διπλάσιο της
διαµέτρου του, µετά <= 7 m/sec). Αποφεύγετε την πλήρωση
µέσω εκτόξευσης. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για
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Συνιστώµενα υλικά

:

Ακατάλληλα υλικά

:

Συµβουλές σχετικά µε τα
δοχεία

:

εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης ή χειρισµού. Κατά την
άντληση ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροστατικά φορτία. Η
ηλεκτροστατική εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
Αν χρησιµοποιούνται αντλίες εκφόρτωσης σαυτές πρέπει να
είναι µονταρισµένες µη αναπόσπαστες βαλβίδες πίεσης
ασφαλείας.
Για τα δοχεία ή τις εσωτερικές επενδύσεις των δοχείων,
χρησιµοποιείτε µαλακό χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα. Για τη
βαφή των δοχείων, χρησιµοποιείτε εποξικό χρώµα, χρώµα
πυριτικής βάσεως µε ψευδάργυρο.
Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε φυσικό καουτσούκ,
βουτυλικό καουτσούκ ή µε καουτσούκ νιτριλίου
Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να
περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. Μην κάνετε κοπές, γεωτρήσεις,
λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες εργασίες σε δοχεία ή
κοντά σε αυτά.

8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αυτή η τιµή ACGIH παρέχεται µόνο για πληροφοριακούς λόγους.
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Οριακές τιµές έκθεσης εργαζοµένων
Στην περίπτωση απουσίας ορίων επαγελµατικής έκθεσης για το προιόν αυτό συνιστάται η
εφαρµογή των παρακάτω:
Υλικό
Πηγή
RCP
EU HSPA
Mineral
spirits 150
- 200
Ethylbenze ACGIH
ne
ACGIH
GR OEL
GR OEL
Πρόσθετες πληροφορίες

Υλικό
Ethylbenzene

Τύπος
TWA (8 h)

ppm

TWA

100 ppm

STEL
TWA
STEL

125 ppm
100 ppm
125 ppm

:

mg/m3
350 mg/m3

Σηµείωση

435 mg/m3
545 mg/m3

Επαρκής εξαερισµός για τον έλεγχο των εναέριων
συγκεντρώσεων εντός των κατευθυντήριων οδηγιών / των
οριακών τιµών έκθεσης.

Πηγή
ACGIH

Προσδιορισµός κινδύνου
Επιβεβαιωµένο καρκινογόνο για
τα ζώα µε άγνωστη επίδραση
στον άνθρωπο.

Βιολογικός ∆είκτης Έκθεσης (Β∆Ε) - Βλέπε παραποµπή για πλήρεις λεπτοµέρειες
Υλικό
Παράγοντας
Χρόνος
BEI
Αναφορά
δειγµατοληψίας
Xylene, Mixed
Μεθυλιππουρικά
Χρόνος
1,5 g/g
ACGIH BEL (2009)
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οξέα in Κρεατινίνη
στα ούρα

δειγµατοληψίας:
Τέλος της βάρδιας.

Παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL)
Συστατικό
Οδός (τρόπος)
Τύπος έκθεσης
έκθεσης
(µακροχρόνια/β
ραχυχρόνια)
Hydrocarbons,
Εισπνοή
µακροπρόθεσµες
C9-C12, n, συστηµατικές
alkanes,
επιδράσεις
isoalkanes,
cyclics, aromatics
(2-25%)
∆ερµατ
µακροπρόθεσµες
, συστηµατικές
επιδράσεις
Εισπνοή
µακροπρόθεσµες
, συστηµατικές
επιδράσεις
∆ερµατ
µακροπρόθεσµες
, συστηµατικές
επιδράσεις
Κατάποση
µακροπρόθεσµες
, συστηµατικές
επιδράσεις

Χώρος
εφαρµογής

Τιµή

Εργαζόµενος

330 mg/m3

Εργαζόµενος

44mg/kg/d

Καταναλωτής

71 mg/m3

Καταναλωτής

26mg/kg/d

Καταναλωτής

26mg/kg/d

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Γενικές πληροφορίες

:

∆ιαβάστε σε συνδυασµό µε το Παράδειγµα Έκθεσης για τη δική
σας συγκεκριµένη χρήση που περιέχεται στο Παράρτηµα.
Μην καταπείτε. Σε περίπτωση κατάποσης απευθυνθείτε
αµέσως σε γιατρό. Εάν είναι πιθανή η διαρκής και
επαναλαµβανόµενη έκθεση του υλικού στην επιδερµίδα φοράτε
κατάλληλα γάντια σύµφωνα µε ΕΝ374 και εφαρµόστε
προγράµµατα προστασίας της επιδερµίδας.
Το επίπεδο προστασίας και το είδος των αναγκαίων ελέγχων
ποικίλει ανάλογα µε τις συνθήκες πιθανής έκθεσης. Επιλέξτε
ελέγχους που βασίζονται στην εκτίµηση κινδύνου των τοπικών
περιστάσεων. Στα κατάλληλα µέτρα περιλαµβάνονται:
Επαρκής εξαερισµός ασφαλής έναντι εκρήξεων για τον έλεγχο
των εναέριων συγκεντρώσεων εντός των κατευθυντήριων
οδηγιών / των οριακώντιµών έκθεσης. Ξέπλυµα µατιών και
ντους για χρήση έκτακτης ανάγκης.

Έλεγχοι επαγγελµατικής έκθεσης
Προσωπικός
προστατευτικός
εξοπλισµός

:

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός (ΠΠΕ) πρέπει να
ανταποκρίνεται στα συνιστώµενα εθνικά πρότυπα.
Απευθυνθείτε στους προµηθευτές ΠΠΕ για να βεβαιωθείτε
σχετικά.
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Προστασία των
µατιών

:

Προστασία των
χεριών

:

Προστασία σώµατος

:

Αναπνευστική
προστασία

:

Θερµικοί κίνδυνοι
Μέθοδοι
παρακολούθησης

:
:

Προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166)
Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόµενες χηµικές ουσίες (Γυαλιά
προστασίας από χηµικές ουσίες).
Οταν το προιον ελθει σε επαφη µε τα χερια , η χρηση γαντιων
αποδεκτων απο τα αντιστοιχα standards (π.χ. Ευρωπη ΕΝ374
, ΗΠΑ F739) κατασκευασµενων απο τα παρακατω προιοντα
µπορει να δωσει ικανοποιητικη χηµικη προστασια.
Μακροπρόθεσµη προστασία: γάντια νιτριλίου Τυχαία επαφή /
Προστασία από εκτόξευση: Γάντια από πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC) ή από καουτσούκ νεοπρενίου
Η προσωπική υγιεινή αποτελεί βασική προϋπόθεση της
αποτελεσµατικής φροντίδας των χεριών. Τα γάντια πρέπει να
φοριούνται µόνον όταν τ τα χέρια είναι καθαρά. Μετά από τη
χρήση γαντιών, τα χέρια θα πρέπει να πλένονται και να
στεγνώνονται επιµελώς. Συνιστάται η χρήση καλλυντικής
ουσίας περιορισµού της ξηρότητας του δέρµατος χωρίς
άρωµα.
Ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες γάντια (κοντά/µακριά) µπότες,
και ποδιά. Συνήθως δεν απαιτείται προστατευτική διάταξη
δέρµατος πέρα από την τυποποιηµένη έκδοση στολής
εργασίας.
Αν οι µηχανικοι ελεγχοι δεν διατηρουν τις συγκεντρωσεις στον
αερα σε ενα επιπεδο ικανο να προστατευει την υγεια των
εργαζοµενων , επιλεξτε µια προστατευτικη αναπνευστικη
συσκευη χρησιµη για τις ειδικες συνθηκες που απαιτουνται και
ανοποιουσα την αντιστοιχη Νοµοθεσια. Ελεγξτε µε τους
προµηθευτες των προστατευτικων αναπνευστικων συσκευων.
Οταν µπορουν να χρησιµοποιηθουν αναπνευστηρες
φιλτραρισµατος αερα, επιλεγξτε ενα καταλληλο συνδυασµο
µασκας και φιλτρου. Επιλέξτε ένα φίλτρο κατάλληλο για
οργανικά αέρια και ατµούς [µε σηµείο βρασµού ανώτερο των
65 °C (149 °F)] που να ανταποκρίνεται στο EN14387. Οταν
δεν µπορουν να χρησιµοποιηθουν αναπνευστηρες
φιλτραρισµατος αερα (π.χ. οι συγκεντρωσεις στον αερα ειναι
υψηλες, κινδυνος ανεπαρκους οξυγονου, περιορισµενος
χωρος ) χρησιµοποιηστε καταλληλες αναπνευστικες συσκευες
θετικης πιεσης.
Μη εφαρµόσιµο
Ίσως χρειαστεί παρακολούθηση της συγκέντρωσης ουσιών
στην περιοχή όπου αναπνέουν εργαζόµενοι ή γενικά στον
χώρο εργασίας για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε κάποιο
Όριο Επαγγελµατικής Έκθεσης (OEL) καθώς και η αρτιότητα
των ελέγχων έκθεσης. Για κάποιες ουσίες ίσως να χρειαστεί και
βιολογική παρακολούθηση. Παραδείγµατα πηγών
συνιστώµενων µεθόδων παρακολούθησης του αέρα δίνονται
παρακάτω ή θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή.
Ίσως να υπάρχουν πρόσθετες εθνικές µέθοδοι. National
Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA:
Manual of Analytical Methods,
http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html.
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA:
Sampling and Analytical Methods, http://www.oshaslc.gov/dts/sltc/methods/toc.html. Health and Safety Executive
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(HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous
Substances, http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs.aspx.
Berufsgenossenschaftliches Institut fόr Arbeitssicherheit (BIA),
Germany http://www.hvbg.de/d/bia/index.html. L'Institut
National de Recherche et de Securitι, (INRS), France
http://www.inrs.fr/securite/hygiene_securite_travail.html.
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Μέτρα ελέγχου
: Για την απελευθέρωση (στην ατµόσφαιρα) του
περιβαλλοντολογικής
απορροφηθέντος αέρος που περιέχει ατµούς (του προιόντος),
έκθεσης
πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικές οδηγίες σχετικά µε τα
επιτρεπτά όρια εκποµπών πτητικών ουσιών
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Εµφάνιση
Οσµή
Κατώφλι οσµής
pH
Σηµείο βρασµού
Σηµείο τήξης/ψύξης
Σηµείο ανάφλεξης
Όρια έκρηξης /
ευφλεξιµότητας στον αέρα
Θερµοκρασία ανάφλεξης
Θερµοκρασία
αυτανάφλεξης
Πίεση ατµών
Ειδικό βάρος
Πυκνότητα
Υδατοδιαλυτότητα
∆ιαλυτότητα σε άλλους
διαλύτες
Συντελεστής κατανοµής nοκτανόλης/ύδατος (log
Pow)
∆υναµικό ιξώδες
Κινηµατικό ιξώδες
Τάση ατµών (αέρας=1)
Ηλεκτρική αγωγιµότητα
Ρυθµός εξάτµισης
(nBuAc=1)
Επιφανειακή τάση
Μοριακό βάρος

:
:
:
:
:
:
:
:

Αχρωµο. Υγρό.
Παραφινική.
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
Μη εφαρµόσιµο
τυπικά 162 - 192 °C / 324 - 378 °F
Μη εφαρµόσιµο
τυπικά 41 - 42 °C / 106 - 108 °F (Abel)
0,7 - 6,5 %(V)

: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
: 296 °C / 565 °F (ASTM E-659)
245 °C / 473 °F (DIN 51794)
: τυπικά 370 Pa σε 20 °C / 68 °F
τυπικά 110 Pa σε 0 °C / 32 °F
τυπικά 1.800 Pa σε 50 °C / 122 °F
: 0,79 σε 15 °C / 59 °F
: τυπικά 783 kg/m3 σε 15 °C / 59 °F (ASTM D-4052)
: Αδιάλυτο
: Αρωµατικά Αναµείξιµο
Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες Αναµείξιµο
: 3,7 - 6,7
:
:
:
:
:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
τυπικά 1,08 mm2/s σε 25 °C / 77 °F
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
τυπικά 1 pS/m σε 20 °C / 68 °F (ASTM D-4308)
0,16 (ASTM D 3539, nBuAc=1)

80 (DIN 53170, di-ethyl ether=1)
: τυπικά 26,4 mN/m σε 20 °C / 68 °F (ASTM D-971)
: 140 g/mol
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9.2 Άλλες πληροφορίες
Συντελεστής διαστολής
∆ιηλεκτρική σταθερά
∆είκτης διαθλάσεως
Αντίδραση µε το νερό
Συγκέντρωση κορεσµένων
ατµών (στον αέρα)
Περιεχόµενο σε πτητικούς
οργανικούς άνθρακες
Άλλες πληροφορίες

:
:
:
:
:

τυπικά 0,0008 / °C
τυπικά 2,1 σε 20 °C / 68 °F
τυπικά 1,434 σε 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)
Μη εφαρµόσιµο
21 γραµµάρια/κυβικό µέτρο (g/m3) ((κατ` εκτίµηση))

: 85 % (99/13/ΕΚ)
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 Αντιδραστικότητα

: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως.

10.2 Σταθερότητα
10.3 Πιθανότητα
επικίνδυνων
αντιδράσεων
10.4 Συνθήκες προς
αποφυγή
10.5 Υλικά προς
αποφυγή
10.6 Επικίνδυνα
προϊόντα αποσύνθεσης

: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως.
: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως.
: Αποφεύγετε τη θερµότητα, τους σπινθήρες, τις ελεύθερες
φλόγες και τις άλλες πηγές ανάφλεξης.
: Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες.
:

Η θερµική αποσύνθεση εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες.
Κατά την καύση ή τη θερµική ή οξειδωτική υποβάθµιση του
υλικού αυτού, θαπροκύψει ένα πολύπλοκο µείγµα εναέριων
στερεών, υγρών και αερίων, συµπεριλαµβανοµένου του
µονοξειδίου του άνθρακα, του διοξειδίου του άνθρακα και
άλλων οργανικών ενώσεων.

Άλλες πληροφορίες
Ευαισθησία στην
ηλεκτροστατική
εκκένωση

: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Βάση για την αξιολόγηση

:

∆ιαδροµή έκθεσης

:

Οξεία στοµατική
τοξικότητα
Οξεία δερµατική
τοξικότητα
Οξεία εισπνευστική
τοξικότητα
Ερεθισµός στο δέρµα

:

Οι πληροφορίες που δίδονται βασίζονται σε δοκιµές προϊόντων
ή/και παρόµοια προϊόντα ή/και συστατικά.
Έκθεση ενδέχεται να υπάρξει µε την εισπνοή, την κατάποση,
την απορρόφηση από το δέρµα, την επαφή µε το δέρµα ή τα
µάτια και την ακούσια κατάποση.
Χαµηλή τοξικότητα: LD50 >5000 mg/kg , Επίµυς

:

Χαµηλή τοξικότητα:

:

Χαµηλή τοξικότητα: LC50 υψηλότερο από τη συγκέντρωση
σχεδόν κεκορεσµένων ατµών. / 4 hours, Επίµυς
∆εν ερεθίζει το δέρµα. Παρατεταµένη /επαναλαµβανόµενη

:
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Ερεθισµός στα µάτια
Ευαισθητοποίηση

:
:

Κίνδυνος αναρρόφησης

:

Μυκητογέννεση
Καρκινογόνος δράση

:
:

Τοξικότητα σχετικά µε την
αναπαραγωγή και την
ανάπτυξη
Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους ύστερα
από µία εφάπαξ έκθεση
Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους ύστερα
από επανειληµµένη
έκθεση

:

έκθεση µπορεί να προκαλέσει αποστέρηση του λίπους του
δέρµατος που µπορεί να οδηγήσει σε δερµατίτιδα.
∆εν ερεθίζει τα µάτια.
∆εν είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος.
Η αναρρόφηση στους πνεύµονες κατά την κατάποση ή τον
έµετο ενδέχεται να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα η οποία
µπορεί να είναι θανάσιµη.
∆εν είναι µεταλλαξιγόνο
∆εν αναµένεται να προκαλεί καρκινογέννεση. Οι όγκοι που
παρουσιάστηκαν σε ζώα δεν θεωρούνται σχετικοί µε τον
άνθρωπο.
∆εν αναµένεται να βλάψει τη γονιµότητα. ∆εν αναµένεται να
επιδρά τοξικά στην ανάπτυξη.

:

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

:

Νεφρά: προκάλεσε επιδράσεις στα νεφρά σε αρσενικούς
επίµυες οι οποίες δεν θεωρούνται σχετικές µε τον άνθρωπο.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Βάση για την αξιολόγηση

Οι πληροφορίες που δίδονται βασίζονται σε δοκιµές του
προϊόντος.

12.1 Τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα
Ιχθείς
Αµφίβια ασπόνδυλα
Φύκη
Μικροοργανισµοί
Χρόνια τοξικότητα
Ιχθείς

:
:
:
:

Τοξικό: LL/EL/IL50 1-10 mg/l
Τοξικό: LL/EL/IL50 1-10 mg/l
Τοξικό: LL/EL/IL50 1-10 mg/l
Πρακτικά µη τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

:

Αµφίβια ασπόνδυλα
12.2 Εµµονή / διάσπαση

:
:

12.3 ∆υναµικό
βιοσυσσώρευσης
12.4 Κινητικότητα

:

Η τιµή NOEC/NOEL αναµένεται να είναι > 0,1 - <=1,0 mg/l
(βάσει µοντελοποιηµένων δεδοµένων)
βάσει δεδοµένων δοκιµών
Αµεσα βιοδιασπόµενο.
Οξειδώνεται γρήγορα µε φωτοχηµικές αντιδράσεις στον αέρα.
Εχει δυναµικό βιοσυσσώρευσης

:

12.5 Αποτέλεσµα της
αξιολόγησης ΡΒΤ

:

Επιπλέει στο νερό. Προσροφάται από το έδαφος και έχει
χαµηλή κινητικότητα.
Αυτή η ουσία δεν ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλογής για
διατήρηση, βιοσυσσώρευση και τοξικότητα και συνεπώς δεν
θεωρείται ότι είναι PBT ή vPvB.

12.6 Άλλες δυσµενείς
επιδράσεις

:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

12/124
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

13. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας απορριµµάτων
∆ιάθεση υλικού

:

Απόρριψη συσκευασιών

:

Τοπική νοµοθεσία

:

Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προιόν). Αυτός
που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του
υλικού που παράγειγια τον προσδιορισµό των κατάλληλων
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων, σύµφωνα µε
τους εφαρµοστέους κανονισµούς.
Να µην απορρίπτεται στο περιβάλλον, σε αποχετεύσεις η σε
υδατικά συστήµατα εν ροή. Το προς απόρριψη υλικό δεν
επιτρέπεται να µολύνει το έδαφος η το νερό.
Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία Μετά το στέγνωµα αερίστε σε
ασφαλές µέρος µακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα
υπολείµµατα µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Μη
τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε βαρέλια που δεν έχουν
καθαριστεί. Στείλτε τα σε ανακατασκευαστές βαρελιών ή
αναµορφωτές µετάλλων.
Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και
κανονισµούς. Οι τοπικοί κανονισµοί ενδέχεται να είναι
αυστηρότεροι από τις περιφερειακές ή εθνικές απαιτήσεις και
πρέπει να τηρούνται.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ADR
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
14.2 Οικεία ονοµασία
αποστολής
14.3 Κλάση κινδύνου
µεταφοράς
14.4 Οµάδα συσκευασίας
Κωδικός ταξινόµησης
Αριθµός προσδιορισµού
κινδύνου
Ετικέτα κινδύνου
(πρωτογενής κίνδυνος)
14.5 Επικίνδυνο για το
περιβάλλον
RID
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
14.2 Οικεία ονοµασία
αποστολής
14.3 Κλάση κινδύνου
µεταφοράς
14.4 Οµάδα συσκευασίας
Κωδικός ταξινόµησης
Αριθµός προσδιορισµού

:
:

1300
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟΥ

:

3

:
:
:

III
F1
30

:

3

:

Ναι

:
:

1300
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟΥ

:

3

:
:
:

III
F1
30
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κινδύνου
Ετικέτα κινδύνου
(πρωτογενής κίνδυνος)
14.5 Επικίνδυνο για το
περιβάλλον

:

3

:

Ναι

Θαλάσσια µεταφορά (Κωδικός IMDG):
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
: 1300
14.2 Οικεία ονοµασία
: TURPENTINE SUBSTITUTE
αποστολής
14.3 Κλάση κινδύνου
: 3
µεταφοράς
14.4 Οµάδα συσκευασίας
: III
14.5 Θαλάσσιος ρύπος
: Ναι
Αεροµεταφορά (IATA):
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
14.2 Οικεία ονοµασία
αποστολής
14.3 Κλάση κινδύνου
µεταφοράς
14.4 Οµάδα συσκευασίας
14.5 Επικίνδυνο για το
περιβάλλον

:
:

1300
Turpentine substitute

:

3

:
:

III
Οχι

∆είτε (Παράρτηµα ΙΙ του MARPOL 73/78 και κωδικός IBC)
Κατηγορία µόλυνσης
: Y
: 2
Τύπος αποστολής
Όνοµα προϊόντος
: White spirit, low (15-20%) aromatic
: Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7, Χειρισµός & Αποθήκευση, για
Ειδική προφύλαξη
ειδικές προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ένας
χρήστης ή µε τις οποίες πρέπει να συµµορφωθεί όσον αφορά
στη µεταφορά.

15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι κανονιστικές πληροφορίες δεν προορίζονται να είναι πλήρεις. Για το συγκεκριµένο υλικό
ενδεχοµένως να έχουν εφαρµογή άλλοι κανονισµοί
15.1 Κανονισµοί/νόµοι για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον που είναι
συγκεκριµένοι για την ουσία ή το δείγµα
Άλλες κανονιστικές πληροφορίες
Τοπικά αποθέµατα
DSL
INV (CN)
TSCA
EINECS

:
:
:
:

Καταχωρηµένο.
Καταχωρηµένο.
Καταχωρηµένο.
Καταχωρηµένο.

265-185-4
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KECI (KR)

:

Καταχωρηµένο.

KE-25620

OECD. HPV

:

Καταχωρηµένο.

Άλλες πληροφορίες

:

15.2 Αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας

:

94/69/EC (21st ATP). περιεκτικοτης σε βενζολιο αυτου του
προιοντος ειναι µικροτερη του 0.1%. Εφαρµοζεται η Νοτα Ρ.
∆εν απαιτειται η κατηγοριοποιηση και σηµανση του ως
καρκινογενους (R45).
Έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για όλες τις
ουσίες αυτού του προϊόντος.

Εθνική νοµοθεσία

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Φράσεις από R
R10
R51/53
R65
R66
R67

Εύφλεκτο.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση
κατάποσης.
Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
Εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

∆ηλώσεις κινδύνου CLP
EUH066
H226
H302
H304
H336
H351
H400
H410
H411

Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
Εύφλεκτο υγρό και ατµός.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις
αναπνευστικές οδούς.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Ουσία ύποπτη για την πρόκληση καρκίνου.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προσδιορίζει χρήσεις σύµφωνα µε το Σύστηµα Περιγραφέα Χρήσης
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

:

Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

παρασκευή του προϊόντος/του µείγµατος
- Βιοµηχανικό
∆ιανοµή της ουσίας
- Βιοµηχανικό
Παρασκευή και ανασυσκευασία υλικών και µειγµάτων
- Βιοµηχανικό

Χρήσεις - Εργαζόµενος
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Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος
Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

Εφαρµογή σε επιχρίσµατα
- Βιοµηχανικό
Εφαρµογή σε επιχρίσµατα
- Επαγγελµατικός
χρήση ως καθαριστικό
- Βιοµηχανικό
χρήση ως καθαριστικό
- Επαγγελµατικός
ουσίες λείανσης
- Βιοµηχανικό
ουσίες λείανσης
- Επαγγελµατικός
Χαµηλή απελευθέρωση στο περιβάλλον
ουσίες λείανσης
- Επαγγελµατικός
Υψηλή απελευθέρωση στο περιβάλλον
Υγρά µεταλλουργίας / λάδιέλασης
- Βιοµηχανικό
Υγρά µεταλλουργίας / λάδιέλασης
- Επαγγελµατικός
Χρήση ως καύσιµα
- Βιοµηχανικό
Χρήση ως καύσιµα
- Επαγγελµατικός
Λειτουργικά υγρά
- Βιοµηχανικό
Λειτουργικά υγρά
- Επαγγελµατικός

Χρήσεις - Εργαζόµενος
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Τίτλος

Εφαρµογή στην οδοποιία και στον κατασκευαστικό τοµέα
- Επαγγελµατικός

Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

Εφαρµογή σε εργαστήρια
- Βιοµηχανικό

Χρήσεις - Εργαζόµενος
Τίτλος

Εφαρµογή σε εργαστήρια
- Επαγγελµατικός

Χρήσεις - Καταναλωτής
Τίτλος

:

Εφαρµογή σε επιχρίσµατα
- καταναλωτής

Χρήσεις - Καταναλωτής
Τίτλος

:

χρήση ως καθαριστικό
- καταναλωτής

Χρήσεις - Καταναλωτής
Τίτλος

:

ουσίες λείανσης
- καταναλωτής
Χαµηλή απελευθέρωση στο περιβάλλον

Χρήσεις - Καταναλωτής
Τίτλος

:

ουσίες λείανσης
- καταναλωτής
Υψηλή απελευθέρωση στο περιβάλλον

Χρήσεις - Καταναλωτής
Τίτλος

:

Χρήση ως καύσιµα
- καταναλωτής

Χρήσεις - Καταναλωτής
Τίτλος

:

Λειτουργικά υγρά
- καταναλωτής

Άλλες πληροφορίες
Περαιτέρω πληροφορίες

:

Για µια λίστα των καταχωρισµένων χρήσεων σύµφωνα µε τον
κανονισµό REACH, ανατρέξτε στο:
www.shell.com/chemicals/reachuses

Αριθµός έκδοσης του

:

4.
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Φυλλαδίου δεδοµένων
ασφαλείας υλικού
Ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Φυλλαδίου
δεδοµένων ασφαλείας
υλικού
Αναθεωρήσεις του
Φυλλαδίου δεδοµένων
ασφαλείας υλικού
Μετατροπή του
Φυλλαδίου δεδοµένων
ασφαλείας υλικού
∆ιανοµή φυλλαδίου
δεδοµένων ασφαλείας
υλικού
Σηµείωση

:

24.03.2011

:

Μία κάθετη γραµµή (Ι) στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύει
τροποποίηση από την προηγούµενη έκδοση

:

Το περιεχόµενο και ο τύπος αυτού του ∆ελτίου ∆εδοµένων
Ασφαλείας είναι σύµφωνα µε την Οδηγία 1907/2006/EC.

:

Όλοι όσοι ενδέχεται να χειριστούν το προϊόν πρέπει να έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτού του εγγράφου.

:

Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία µας
και επιδιώκεται η Περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας,
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δε µπορούν να
εκληφθούν σαν εγγύηση καµµιάς επιµέρους ιδιότητας του
προϊόν
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
παρασκευή του προϊόντος/του µείγµατος - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3, SU8, SU9
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 15
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 1, ERC 4,
ESVOC SpERC 1.1.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Παρασκευή του προϊόντος/του µείγµατος ή χρήση ως ενδιάµεσο
προϊόν, χηµική ουσία διαδικασίας ή εκχυλιστικό µέσο.
Περιλαµβάνει ανακύκλωση/ανάκτηση, µεταφορά, αποθήκευση,
συντήρησηκαι φόρτωση (συµπεριλαµβανοµένων
πλοίων/ποταµόπλοιων, τρένων, αυτοκινήτων και κοντέινερ).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

∆είγµα διαδικασίας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες εργαστηρίου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας
(ανοικτά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Μεταφορά µάζας
(κλειστά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
1,7E+04
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,7E+04
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
5,6E+04
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
300
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-02
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
3,0E-03
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-04
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από ίζηµα γλυκού νερού.
Αποφύγετε την εισροή της ουσίας δίχως αραίωση στο αποχετευτικό ή
περισυλλέξετε την ουσία.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 90
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
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Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
3,2E+06
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
1,0E+04
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Κατά την παρασκευή δεν υφίστανται απόβλητα του υλικού.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Κατά την παρασκευή δεν υφίστανται απόβλητα του υλικού.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
∆ιανοµή της ουσίας - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3, SU8, SU9
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 1, ERC 2,
ERC 3, ERC 4, ERC 5, ERC 6A, ERC 6B, ERC 6C, ERC 6D,
ERC 7, ESVOC SpERC 1.1b.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Φόρτωση (συµπεριλαµβανοµένων πλοίων/ποταµόπλοιων,
τρένων, αυτοκινήτων και φορτώσεις IBC) και µετακίνηση
(συµπεριλαµβανοµένων των βαρελιών και µικρών συσκευασίων)
του υλικού περιλαµβανοµένων δειγµατοληψεία, αποθήκευση,
εκφόρτωση, διανοµή και σχετικές εργασίες εργαστηρίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

∆είγµα διαδικασίας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες εργαστηρίου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας
(κλειστά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Μεταφορά µάζας
(ανοικτά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση βαρέλιων και
µικροσυσκευασιών

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
1,7E+03
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
2,0E-03
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
3,4
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
170
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
20
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-03
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
1,0E-06
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-05
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 90
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
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Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
2,1E+05
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Παρασκευή και ανασυσκευασία υλικών και µειγµάτων Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 2, ESVOC
SpERC 2.2.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Προετοιµασία συσκευασίαςκαι αλλαγή συσκευασίας του υλικού
καιτων µειγµάτων του σε µαζικές και συνεχής διαδικασίας
συµπεριλαµβανοµένων αποθήκευση, µεταφορά, ανάµειξη,
δισκιοποίηση, πίεση, συσσωµάτωµα, εξαγωγή, πακετάρισµα σε
µικρά και µεγάλα δέµατα, δειγ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

∆ιαδικασίες φορτώµατος σε
αυξηµένες θερµοκρασίες
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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∆είγµα διαδικασίας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες εργαστηρίου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες ανάµιξης (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Εµφιάλωση και πότισµα
απότα δοχεία
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Παραγωγή
παρασκευασµάτων* ή
αντικειµένων µε
δισκιοποίηση, συµπίεση,
εξώθηση, πελλετοποίηση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση βαρέλιων και
µικροσυσκευασιών

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
2,4E+03
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
2,4E+03
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
7,8E+03
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
300
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-02
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RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
2,0E-03
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-04
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από ίζηµα γλυκού νερού.
Αποφύγετε την εισροή της ουσίας δίχως αραίωση στο αποχετευτικό ή
περισυλλέξετε την ουσία.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
9,5E+05
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
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H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Εφαρµογή σε επιχρίσµατα - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13,
PROC 15
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 4, ESVOC
SpERC 4.3a.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε επιστρώσεις (χρώµατα, µελάνια,
κόλλες, κλπ) συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων κατά την
χρήση (συµπεριλαµβανοµένων των παραλαβή, αποθήκευση,
προετοιµασία και µε τακίνηση ΟΒΟ και ηµι-ΟΒΟ,
εργασίεςεπίστρωσης µέσω ψεκασµού, ρολλού, χειρονακτικού
ψεκασµού, κύλισµα και δηµιουργία επίστρωσης σε γραµµή
παραγωγής) και καθαρισµός εξοπλισµού, συντήρηση και σχετικές
εργασίες εργαστηρίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)
µε δειγµατοληψεία
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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∆ηµιουργία στρώσεων γρήγορο στέγνωµα,
σκλήρυνση και άλλες
τεχνολογίες
(κλειστά συστήµατα)
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες ανάµιξης (κλειστά
συστήµατα)
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

∆ηµιουργία στρώσεων στέγνωµα στον αέρα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Προετοιµασία του υλικού
για τη χρήση
Εργασίες ανάµιξης (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ψεκασµός
(αυτόµατα/ροµποτικό)

Εκτελέστε σε αεριζόµενη καµπίνα µε ελασµατική ροή αέρος.

Χειροκίνητα
Ψεκασµός

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

Μεταφορά υλικού
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υλικού
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χρήση ρολλού, ψεκασµού
και απορροής

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εµβάτισµα και πότισµα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες εργαστηρίου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υλικού
Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Εµφιάλωση και πότισµα
απότα δοχεία

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Παραγωγή
παρασκευασµάτων* ή
αντικειµένων µε
δισκιοποίηση, συµπίεση,

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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εξώθηση, πελλετοποίηση
Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
4,3E+03
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
4,3E+03
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
4,3E+04
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
100
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
0,98
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
7,0E-03
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
0
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από ίζηµα γλυκού νερού.
Αποφύγετε την εισροή της ουσίας δίχως αραίωση στο αποχετευτικό ή
περισυλλέξετε την ουσία.
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
δεν απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 90
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
59,8
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
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Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
2,7E+05
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Εφαρµογή σε επιχρίσµατα - Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13,
PROC 15, PROC 19
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.3b.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε επιστρώσεις (χρώµατα, µελάνια,
κόλλες, κλπ) συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων κατά την
χρήση (συµπεριλαµβανοµένων των παραλαβή, αποθήκευση,
προετοιµασία και µε τακίνηση ΟΒΟ και ηµι-ΟΒΟ,
εργασίεςεπίστρωσης µέσω ψεκασµού, ρολλού, πινέλου,
χειρονακτικού ψεκασµού και παρόµοιες διαδικασίες όπως
δηµιουργία επίστρωσης) και καθαρισµός εξοπλισµού, συντήρηση
και σχετικές εργασίες εργαστηρίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Προετοιµασία του υλικού
για τη χρήση
Χρήση σε κλειστές
διαδικασίες φόρτωσης

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

∆ηµιουργία στρώσεων στέγνωµα στον αέρα
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

∆ηµιουργία στρώσεων στέγνωµα στον αέρα
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Προετοιµασία του υλικού
για τη χρήση
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υλικού
Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υλικού
Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χρήση ρολλού, ψεκασµού
και απορροής
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χρήση ρολλού, ψεκασµού
και απορροής
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Ψεκασµός

Εκτελέστε σε αεριζόµενη καµπίνα ή σε απορροφηµένο πλαίσιο.
ή
Σιγουρέψτε ότι η λειτουργία διεξάγεται στον εξωτερικό χώρο.
Αποφύγετε την εκτέλεση της δραστηριότητας για περισσότερο
από 4ώρες. φορές.

Χειροκίνητα
Ψεκασµός

Εκτελέστε σε αεριζόµενη καµπίνα ή σε απορροφηµένο πλαίσιο.
ή
Φοράτε προστασία των αναπνευστικών σύµφωνα µε ΕΝ140 µε
τύπο φίλτρου A ή καλύτερο.
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Εµβάτισµα και πότισµα
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εµβάτισµα και πότισµα
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες εργαστηρίου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητη εφαρµογή ∆ακτυλοµπογιές,
πιτυρίαση,
Συγκολλητικάµέσα
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητη εφαρµογή ∆ακτυλοµπογιές,
πιτυρίαση,
Συγκολλητικάµέσα
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
1,7E+03
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
0,84
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
2,3
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
0,98
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
1,0E-04
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-02
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από το έδαφος.
35/124
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
1,9E+03
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
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εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
χρήση ως καθαριστικό - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 4, ESVOC
SpERC 4.4a.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση ως συστατικό καθαριστικών
συµπεριλαµβανοµένων µεταφορά από αποθήκη και
απόχυση/εκφόρτωση από βαρέλια ή δοχεία. Εκθέσεις κατά την
ανάµειξη/αραίωση στην φάσητης προετοιµασίας και σε εργασίες
καθαρισµού (συµπεριλαµβανοµένων ψεκασµού,βαφή µε πινέλο,
διάβρεξη και σκούπισµα, αυτόµατα ή χειρονακτικά), σχετικός
καθαρισµός και συντήρηση της εγκατάστασης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Μεταφορά µάζας

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αυτοµατοποιηµένο
σύστηµασε (ηµί)κλειστα
συστήµατα
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αυτοµατοποιηµένο
σύστηµασε (ηµί)κλειστα
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
εφαρµογή καθαριστικών
σεκλειστά συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χρήση σε κλειστές
διαδικασίες φόρτωσης

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Απολίπανση µικρών
αντικειµένων στο σταθµό
καθαρισµού

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

καθαρισµός µε µηχανισµό
χαµηλής πίεσης

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

καθαρισµός µε µηχανισµό
υψηλής πίεσης

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

Χειροκίνητα
Επιφάνειες
καθαρισµός

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
1,4E+03
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
7,1E-02
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
100
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
5,0E+03
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
20
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
3,0E-05
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
0
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RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από το έδαφος.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 70
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
5,1E+06
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
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Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
χρήση ως καθαριστικό - Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.4b.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση ως συστατικό καθαριστικών
συµπεριλαµβανοµένων απόχυσης/εκφόρτωσης από τα βαρέλια ή
τα δοχεία; και Εκθέσεις κατά την ανάµειξη/αραίωση στην φάση
της προετοιµασίας και σε εργασίες καθαρισµού
(συµπεριλαµβανοµένων ψεκασµού, βαφή µε πινέλο, διάβρεξη και
σκούπισµα, αυτόµατα ή χειρονακτικά).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Ειδική εγκατάσταση

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Αυτοµατοποιηµένο
σύστηµασε (ηµί)κλειστα
συστήµατα
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αυτοµατοποιηµένο
σύστηµασε (ηµί)κλειστα
συστήµατα
Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ηµιαυτόµατη διαδικασία
(π.χ. ηµιαυτόµατη χρήση
στη φροντίδα και
συντήρηση του πατώµατος)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Επιφάνειες
καθαρισµός
Εµβάτισµα και πότισµα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

καθαρισµός µε µηχανισµό
χαµηλής πίεσης
Βαφή µε ρολό και πινέλο
Όχι εκνέφωση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

καθαρισµός µε µηχανισµό
υψηλής πίεσης
Ψεκασµός
Εσωτερικά

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.
Περιορίστε το ποσοστό υλικό στο προϊόν σε 25 %.

καθαρισµός µε µηχανισµό
υψηλής πίεσης
Ψεκασµός
Έξω από.

Σιγουρέψτε ότι η λειτουργία διεξάγεται στον εξωτερικό χώρο.
Περιορίστε το ποσοστό υλικό στο προϊόν σε 5 %.
ή
Φοράτε προστασία των αναπνευστικών σύµφωνα µε ΕΝ140 µε
τύπο φίλτρου A ή καλύτερο.

Χειροκίνητα
Επιφάνειες
καθαρισµός

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Kein deutscher Text
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

εφαρµογή καθαριστικών
σεκλειστά συστήµατα
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός ιατρικών

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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µηχανηµάτων
Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
340
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
0,17
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
0,47
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
2,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
1,0E-06
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
580
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
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Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
ουσίες λείανσης - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13,
PROC 17, PROC 18
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 4, ERC 7,
ESVOC SpERC 4.6a.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε σχηµατισµό λιπαντικών σε κλειστά και
ανοικτά συστήµατα συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς, του
χειρισµού του κινητήρα και παρεµφερή παρασκευάσµατα,
προετοιµασία ελλατωµατικών προϊόντων, συντήρηση προϊόντων
και αποκοµιδή µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση
Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αρχική πλήρωση του
εξοπλισµού από την
πλευρά της εταιρείας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία και λίπανση από
ανοικτό εξοπλισµό υψηλής
ενέργειας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

επεξεργασία µέσω
εµβάπτισης ή ποτίσµατος

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ψεκασµός

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

Συντήρηση (από µεγάλες
εγκαταστάσεις) και
εγκατάσταση µηχανής

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση (από µεγάλες
εγκαταστάσεις) και
εγκατάσταση µηχανής
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

Συντήρηση µικρών
µηχανηµάτων

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Επανεπεξεργασία των
ελλατωµατικών προϊόντων

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
10
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
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Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
10
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
500
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
20
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
5,0E-03
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
3,0E-06
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-03
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
Αποφύγετε την εισροή της ουσίας δίχως αραίωση στο αποχετευτικό ή
περισυλλέξετε την ουσία.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 70
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
5,7E+05
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
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εθνικούς κανονισµούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

49/124
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
ουσίες λείανσης - Επαγγελµατικός Χαµηλή απελευθέρωση στο
περιβάλλον
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13,
PROC 17, PROC 18, PROC 20
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 9A, ERC 9B,
ESVOC SpERC 9.6b.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε σχηµατισµό λιπαντικών σε κλειστά και
ανοικτά συστήµατα συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς, του
χειρισµού του κινητήρα και παρεµφερή παρασκευάσµατα,
προετοιµασία ελλατωµατικών προϊόντων, συντήρηση προϊόντων
και αποκοµιδή µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία εξοπλισµού, ο
οποίος περιέχει λιπαντικό
µηχανής ή παρόµοια

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία και λίπανση από
ανοικτό εξοπλισµό υψηλής
ενέργειας
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία και λίπανση από
ανοικτό εξοπλισµό υψηλής
ενέργειας
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση (από µεγάλες
εγκαταστάσεις) και
εγκατάσταση µηχανής

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση (από µεγάλες
εγκαταστάσεις) και
εγκατάσταση µηχανής
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση µικρών
µηχανηµάτων
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

Συντήρηση λιπαντικού
υλικού κινητήρα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ψεκασµός

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.
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επεξεργασία µέσω
εµβάπτισης ή ποτίσµατος

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
35
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,8E+02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
4,8E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,15
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
52
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
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Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
ουσίες λείανσης - Επαγγελµατικός Υψηλή απελευθέρωση στο
περιβάλλον
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13,
PROC 17, PROC 18, PROC 20
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.6c.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε σχηµατισµό λιπαντικών σε κλειστά και
ανοικτά συστήµατα συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς, του
χειρισµού του κινητήρα και παρεµφερή παρασκευάσµατα,
προετοιµασία ελλατωµατικών προϊόντων, συντήρηση προϊόντων
και αποκοµιδή µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία εξοπλισµού, ο
οποίος περιέχει λιπαντικό
µηχανής ή παρόµοια

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία και λίπανση από
ανοικτό εξοπλισµό υψηλής
ενέργειας
Εσωτερικά

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Λειτουργία και λίπανση από
ανοικτό εξοπλισµό υψηλής
ενέργειας
Έξω από.

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση (από µεγάλες
εγκαταστάσεις) και
εγκατάσταση µηχανής

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση (από µεγάλες
εγκαταστάσεις) και
εγκατάσταση µηχανής
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση µικρών
µηχανηµάτων
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

Συντήρηση λιπαντικού
υλικού κινητήρα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ψεκασµός

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.
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επεξεργασία µέσω
εµβάπτισης ή ποτίσµατος

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
35
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,8E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
4,8E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,15
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
57
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
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Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Υγρά µεταλλουργίας / λάδιέλασης - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10,
PROC 13, PROC 17
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 4, ESVOC
SpERC 4.7a.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε µορφοποίηση µετάλλων
(MWFs)/λάδια έλασης σε κλειστά ή κυψελωτά συστήµατα
συµπεριλαµβανοµένων περιστασιακών εκθέσεων κατά την
µεταφορά, την έλαση, κοπή, επεξεργασία, αυτόµατη εφαρµογή
προστασίας έναντι διαβρώσεως, συντήρηση των εγκαταστάσεων,
εκκένωση και την αποκοµιδή µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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δοχεία
∆είγµα διαδικασίας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες επεξεργασίας
µετάλλου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

επεξεργασία µέσω
εµβάπτισης ή ποτίσµατος

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ψεκασµός

Ελαχιστοποιήστε την έκθεση µεσω απορρόφησης µε µερική
κάλυψη της λειτουργίας ή του εξοπλισµού όπως και απορρόφηση
αέρος στα ανοίγµατα.

Χειροκίνητα
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αυτοµατοποιηµένη
τεχνικήκυλίνδρισης
µετάλλων και
παραµόρφωσης
Εφαρµογή σε κλειστά
συστήµατα
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ηµιαυτόµατα τεχνική
κυλίνδρωσης και
παραµόρφωσης µετάλλων
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης

0,1
100
1
100
5,0E+03
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Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
20
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
2,0E-02
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
3,0E-04
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
0
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από ίζηµα γλυκού νερού.
Αποφύγετε την εισροή της ουσίας δίχως αραίωση στο αποχετευτικό ή
περισυλλέξετε την ουσία.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 70
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
6,4E+06
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Υγρά µεταλλουργίας / λάδιέλασης - Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC
8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.7c.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε µορφοποίηση µετάλλων (MWFs)
συµπεριλαµβανοµένων µεταφορά, εργασίες ανοικτού και
κλειστού τύπου κοπής και επεξεργασίας, αυτόµατη και
χειρονακτική τοποθέτηση προστασίας κατά τη διάβρωση,
εκκένωσηκαι εργασίες σε µολυσµένα προϊοντα όπως και
αποκοµιδή µεταχειρισµένων ορυκτελαίων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά µάζας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση
∆είγµα διαδικασίας

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εργασίες επεξεργασίας
µετάλλου

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χειροκίνητα
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ψεκασµός

παρέχετε γενικό εξαερισµό µε µηχανικά µέσα.

επεξεργασία µέσω
εµβάπτισης ή ποτίσµατος

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
19
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
9,3E-03
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
2,5E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
1,5E-02
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
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Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
29
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
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οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Χρήση ως καύσιµα - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC
8a, PROC 8b, PROC 16
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 7, ESVOC
SpERC 7.12a.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση καύσιµα (ή καύσιµα προσθήκη
καυσίµων), συµπεριλαµβανοµένων εργασιών αναφορικά µε
µεταφορά, χρήση, συντήρηση και επεξεργασία απορριµάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Μεταφορά µάζας
Ειδική εγκατάσταση

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χρήση ως καύσιµα
(κλειστά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
100
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
100
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
5,0E+03
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
20
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
5,0E-03
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
1,0E-05
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
0
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από ίζηµα γλυκού νερού.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Αποφύγετε την εισροή της ουσίας δίχως αραίωση στο αποχετευτικό ή
περισυλλέξετε την ουσία.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 95
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
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Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
1,9E+06
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
σε τοπική εκτίµηση έκθεσης υπολογισµένοι ρύποι καύσης.
Οι εκποµπές από την καύση των απορριµµάτων λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της
τοπικής έκθεσης.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Αυτή η ουσία καταναλώνεται κατά την χρήση και δε δηµιουργούνται απορρίµατα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Χρήση ως καύσιµα - Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC
8a, PROC 8b, PROC 16
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 9A, ERC 9B,
ESVOC SpERC 9.12b.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση καύσιµα (ή καύσιµα προσθήκη
καυσίµων), συµπεριλαµβανοµένων εργασιών αναφορικά µε
µεταφορά, χρήση, συντήρηση και επεξεργασία απορριµάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Μεταφορά µάζας
Ειδική εγκατάσταση

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

ανεφοδιασµός
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Χρήση ως καύσιµα
(κλειστά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
100
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
5,0E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
0,14
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
1,0E-04
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
1,0E-05
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
1,0E-05
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
170
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
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Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
σε τοπική εκτίµηση έκθεσης υπολογισµένοι ρύποι καύσης.
Οι εκποµπές από την καύση των απορριµµάτων λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της
τοπικής έκθεσης.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Αυτή η ουσία καταναλώνεται κατά την χρήση και δε δηµιουργούνται απορρίµατα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Λειτουργικά υγρά - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 7, ESVOC
SpERC 7.13a.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Χρήση ως λειτουργικά υγράπ.χ. λιπαντικά καλωδίων, λιπαντικά
θερµοφόρων, µονωτές, ψυκτικά, υδραυλικά υγρά σε κλειστές
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων τυχαίων
εκθέσεων σε περιπτώσεις συντήρησης ή µεταφοράς υλικού

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Μεταφορά µάζας
(κλειστά συστήµατα)

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υγρού από βαρέλι

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση
παρασκευασµάτων/εξοπλισµού
(κλειστά συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Επανεπεξεργασία των
ελλατωµατικών προϊόντων

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση εξοπλισµού

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
100
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
0,1
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
10
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
500
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
20
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
3,0E-06
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
5,0E-03
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-03
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
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Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
5,7E+05
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Λειτουργικά υγρά - Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC
8a, PROC 9, PROC 20
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 9A, ERC 9B,
ESVOC SpERC 9.13b.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Χρήση ως λειτουργικά υγράπ.χ. λιπαντικά καλωδίων, λιπαντικά
θερµοφόρων, µονωτές, ψυκτικά, υδραυλικά υγρά σε συσκευές,
συµπεριλαµβανοµένων συντηρήσεις ή µεταφορά υλικού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Εµφιάλωση και πότισµα
απότα δοχεία

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Πλήρωση και
προετοιµασίατου
εξοπλισµού από βαρέλια ή
δοχεία

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (κλειστά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Γενική έκθεση (ανοικτά
συστήµατα)
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Επανεπεξεργασία των
ελλατωµατικών προϊόντων

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Συντήρηση εξοπλισµού

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Αποθήκευση

H ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό σύστηµα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
100
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
5,0E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
0,14
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
2,5E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
2,5E-02
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
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αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
140
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Εφαρµογή στην οδοποιία και στον κατασκευαστικό τοµέα Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 8a, PROC 8b, PROC 10,
PROC 11, PROC 13
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8D, ERC 8F,
ESVOC SpERC 8.15.v1
Σκοπός επεξεργασίας

kein deutscher Text.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Καµία ειδικά προϊοντική
εγκατάσταση

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Ειδική εγκατάσταση

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Μεταφορά υγρού από
βαρέλι
Ειδική εγκατάσταση
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.
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Χειροκίνητα
Βαφή µε ρολό και πινέλο

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

ψεκασµός/εκνέφωση µε
χειροκίνητη εφαρµογή
Λειτουργία σε αυξηµένη
θερµοκρασία (>20°C
επάνω από τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος).

Φοράτε προστασία των αναπνευστικών σύµφωνα µε ΕΝ140 µε
τύπο φίλτρου A ή καλύτερο.

ψεκασµός/εκνέφωση µε
χειροκίνητη εφαρµογή

Φοράτε προστασία των αναπνευστικών σύµφωνα µε ΕΝ140 µε
τύπο φίλτρου A ή καλύτερο.

Εµβάτισµα και πότισµα

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Καθαρισµός και
συντήρησητου εξοπλισµο΄θ

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
190
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
9,3E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
0,25
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,95
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
1,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
4,0E-02
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
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απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
270
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
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Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Εφαρµογή σε εργαστήρια - Βιοµηχανικό
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 3
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 10, PROC 15
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 2, ERC 4
Σκοπός επεξεργασίας

Χρήση του υλικού σε περιβάλλον εργαστηρίου,
συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς υλικού και τον καθαρισµό
των εγκαταστάσεων..

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Εργασίες εργαστηρίου

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

καθαρισµός

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):

0,1
1,0E-02
1
1,0E-02
0,5

20

83/124
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
2,5E-02
RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από τη διαδικασία (αρχική έκθεση
2,0E-02
του RMM):
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από τη διαδικασία (αρχική έκθεση του
1,0E-04
RMM):
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
0
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
380
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
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Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Εργαζόµενος
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Εφαρµογή σε εργαστήρια - Επαγγελµατικός
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 22
Κατηγορίες διαδικασίας: PROC 10, PROC 15
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ESVOC
SpERC 8.17.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Χρήση µικρής ποσότητας σεπεριβάλλον εργαστηρίου
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικού και του καθαρισµού
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων της µεταφοράς υλικού
και τον καθαρισµό των εγκαταστάσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης εργαζοµένων

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Πίεση ατµού < 0,5 kPa σε STP.
Περιλαµβάνει ποσοστά υλικού στο προϊόν εώς 100 % (εάν δεν
αναφέρεται διαφορετικά).;

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Περιλαµβάνει καθηµερινή έκθεση εώς και 8 ώρες (εάν δεν αναφέρεται
διαφορετικά).
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες µικρότερες από 20° επάνω απότην περιβαλλοντική
θερµοκρασία (εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά).
Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλου στάνταρ για την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
Συνεισφέροντα σενάρια
Εργασίες εργαστηρίου

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου
∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

καθαρισµός

∆εν έχουν προσδιοριστεί περαιτέρω ειδικά µέτρα.

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης

0,1
1,0E-02
5,0E-04
5,0E-06
1,4E-05
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Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,5
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
0,5
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο επεξεργασίας (πηγή) για την αποτροπή της
απελευθέρωσης
Λόγο απόκλισης των συνηθισµένων πρακτικών σε διάφορες τοποθεσίες
γίνονται προσεκτικές εκτιµήσεις όσον αφορά στη διαδικασία έκθεσης.
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκλύσεων, εκποµπών στον αέρα και απελευθερώσεων στο έδαφος
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
∆εν απαιτείται επεξεργασία του αποχετευτικού υγρού.
Περιορισµός ρύπανσης τουαέρα σε τυπική απόδοση παρακράτησης της 0
τάξεως του (%):
επεξεργασία αποχετευτικού υγρου επί τόπου (πριν την εισροή στα
0
ύδατα) για την απαιτούµενη ισχύ καθαρισµού (%):
0
Σε περίπτωση εκκένωσης σεοικιακό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων
απαιτείται επεξεργασία αποχετευτικού υγρού επί τόπου µε βαθµό
αποδοτικότητας (%):
Μέτρα του οργανισµού για την αποτροπή/περιορισµό της έκθεσης από την τοποθεσία
Μην αδειάζετε βιοµηχανικό πολτό σε φυσικό έδαφος.
Ιλύς λυµάτων καθαρισµού θα πρέπει να καίγεται, να διατηρείται και να επεξεργάζεται.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Συνολική επίπτωση της διάθεσης ακαθάρτων νερών επί τόπου και
93,7
σεάλλη τοποθεσία (εθνικό κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων) RMM (%):
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
1,7E-02
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης στο χώρο εργασίας έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC
TRA, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω επισήµανση.
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Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Καταναλωτής
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Εφαρµογή σε επιχρίσµατα - καταναλωτής
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 21
Κατηγορίες προϊόντων: PC1, PC4, PC8 (Μόνο συνδιαλύτες),
PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.3c.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε επιστρώσεις (χρώµατα, µελάνια,
κόλλες, κλπ) συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων κατά την
χρήση (συµπεριλαµβανοµένων µεταφορά, προετοιµασία,
επίστρωση µέσω πινέλου, χειρονακτικού ψεκασµού ή παρόµοιες
µεθόδους) και καθαρισµός εξοπλισµού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης καταναλωτή

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Τάση ατµών > 10 Pa στις ΚΣ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως (%): 100 %

Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Για κάθε χρήση καλύπτει ποσότητα χρήσης της ουσίας έως (g):
13.800
καλύπτει την περιοχή επαφής του δέρµατος (cm2):
857,5
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει τη χρήση έως (φορές/ηµέρα χρήσης):
1
Καλύπτει χρήση έως (ώρες/περιστατικό):
6
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Καλύπτει χρήση σε χώρο µεγέθους 20 m3
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Κατηγορίες προϊόντων
Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα,
εφαρµογή για χόµπυ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
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Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα,
εφαρµογή ερασιτέχνη
τεχνίτη (κόλλα χαλιού,
κόλλα πλακιδίων, κόλλα
ξύλινου παρκέ)

Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα
ψεκασµού

Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Στεγανωτικά

Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 9 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
110,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 6.390
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 6,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 85,05
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 75 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,00 ώρες / συµβάν

Αντιπηκτικά και
αντιπαγωτικά προϊόντα
Πλύσιµο παραθύρου
αυτοκινήτου

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 1 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Αντιπηκτικά και
αντιπαγωτικά προϊόντα
Πότισµα σε ψυγείο

Αντιπηκτικά και
αντιπαγωτικά προϊόντα
Αποπαγωτικό κλειδαριάς

Βιοκτόνα (π.χ.
απολυµαντικά, έλεγχος
βλαβερών οργανισµών)
Μόνο συνδιαλύτες
Απορρυπαντικά ρούχων
καιπιάτων

Βιοκτόνα (π.χ.
απολυµαντικά, έλεγχος

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 0,5 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,02 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 10 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.000
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
214,40 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 4 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,25 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 15 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,50 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
βλαβερών οργανισµών)
Μόνο συνδιαλύτες Υγρό
καθαριστικό (Καθαριστικό
γενικής χρήσης,
καθαριστικό είδηυγιεινής,
καθαριστικό πατώµατος,
καθαριστικό τζαµιών,
καθαριστικό χαλιών,
καθαριστικό µετάλλων)

Βιοκτόνα (π.χ.
απολυµαντικά, έλεγχος
βλαβερών οργανισµών)
Μόνο συνδιαλύτες σπρέυ
καθαρισµού (καθαριστικό
γενικής χρήσης,
καθαριστικό είδηυγιεινής,
καθαριστικό τζαµιών)

Επιχρίσµατα και βαφές,
αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης
βαφής Υδατόπηκτο χρώµα
τοίχου latex

Επιχρίσµατα και βαφές,
αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης
βαφής Υδρολάκα πλούσια
σε διαλύτες µε υψηλό

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 128 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 27 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 15 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 128 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 35 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 1,5 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.760
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,20 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 27,5 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
ποσοστό στερεών
στοιχείων

Επιχρίσµατα και βαφές,
αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης
βαφής ∆οχείο ψεκασµού µε
αεροζόλ

Επιχρίσµατα και βαφές,
αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης
βαφής Μέσο απόστασης
(διαλυτής κόλλας, βερνικού,
στεγανοποιητικού, κόλλας
ταπετσαρίας τοίχου)

πρόσθετοα
υλικόάκαιµαστίχη
πρόσθετοα
υλικόάκαιµαστίχη

πρόσθετοα

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 744 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,20 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 2 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 215 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 3 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 491 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 2 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 12 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 85 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 2 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
υλικόάκαιµαστίχη Κονίαµα
και µάζα ισοστάθµισης
εδάφους

πρόσθετοα
υλικόάκαιµαστίχη Μάζα
µοντελισµού

∆ακτυλοµπογιές

Προϊόντα επεξεργασίας
µηµεταλλικών επιφανειών
Υδατόπηκτο χρώµα τοίχου
latex

Προϊόντα επεξεργασίας
µηµεταλλικών επιφανειών
Υδρολάκα πλούσια σε
διαλύτες µε υψηλό ποσοστό
στερεών στοιχείων

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 12 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και
13.800 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 1 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
254,40 cm2
Σε κάθε εφαρµογή γίνεται δεκτή η κατάποση ποσότητας
προϊόντος της τάξεως του 1 g
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
254,40 cm2
Σε κάθε εφαρµογή γίνεται δεκτή η κατάποση ποσότητας
προϊόντος της τάξεως του 1,35 g
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 1,5 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.760
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,20 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 27,5 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Προϊόντα επεξεργασίας
µηµεταλλικών επιφανειών
∆οχείο ψεκασµού µε
αεροζόλ

Προϊόντα επεξεργασίας
µηµεταλλικών επιφανειών
Μέσο απόστασης (διαλυτής
κόλλας, βερνικού,
στεγανοποιητικού, κόλλας
ταπετσαρίας τοίχου)

Μελάνη και τόνερ

Προϊόντα βυρσοδεψίας,
βαφής, φινιρίσµατος,
εµποτισµού και φροντίδας
Στιλβωτός κηρός (πάτωµα,
έπιπλα, παπούτσια)

Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 744 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,20 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 2 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 215 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 3 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 491 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 10 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
71,40 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 40 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,20 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 29 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 56 g
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Προϊόντα βυρσοδεψίας,
βαφής, φινιρίσµατος,
εµποτισµού και φροντίδας
Ψεκαστικό γυαλίσµατος
(έπιπλα, παπούτσια)

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Υγρά

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Πάστες

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Σπρέυ

Μείγµατα στιλβωτικών
ουσιών και κεριών
Στιλβωτός κηρός (πάτωµα,

Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,23 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 8 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 56 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.200
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 20 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 10 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 34 g
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 73 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

96/124
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
έπιπλα, παπούτσια)

Μείγµατα στιλβωτικών
ουσιών και κεριών
Ψεκαστικό γυαλίσµατος
(έπιπλα, παπούτσια)

Προϊόντα βαφών
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, φινιρίσµατος
καιεµποτισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των
λευκαντικών και άλλων
βοηθηµάτων µεταποίησης

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 29 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 142 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,23 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 8 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 35 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 10 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 115 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,00 ώρες / συµβάν
Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):

0,1
4,4E+03
5,0E-04
2,2
6,0

365
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Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,985
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
1,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-03
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από το έδαφος.
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
1,9E+03
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC TRA,
εάν δεν υπάρχει άλλη αναφορά.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
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Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Καταναλωτής
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
χρήση ως καθαριστικό - καταναλωτής
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 21
Κατηγορίες προϊόντων: PC3, PC4, PC8 (Μόνο συνδιαλύτες),
PC9a, PC24, PC35, PC38
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.4c.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει γενική έκθεση των καταλωτών από την εφαρµογή
οικιακών προϊόντων, τα οποία πωλούνται ως απορρυπαντικά,
καθαριστικά, αεροζόλ, επιχρίσµατα, αποπαγωτικά, λιπαντικά και
ανανεωτές αέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης καταναλωτή

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Τάση ατµών > 10 Pa στις ΚΣ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως (%): 100 %

Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Για κάθε χρήση καλύπτει ποσότητα χρήσης της ουσίας έως (g):
13.800
καλύπτει την περιοχή επαφής του δέρµατος (cm2):
857,5
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει τη χρήση έως (φορές/ηµέρα χρήσης):
4
Καλύπτει χρήση έως (ώρες/περιστατικό):
8
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Καλύπτει χρήση σε χώρο µεγέθους 20 m3
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Κατηγορίες προϊόντων
Προϊόντα εξυγίανσης αέρα
Επεξεργασία του αέρα µε
άµεση επίδραση (σπρέυ
αεροζόλ)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 φορές / ηµέρα χρήσης
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Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 0,1 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,25 ώρες / συµβάν
Προϊόντα εξυγίανσης αέρα
Επεξεργασία του αέρα µε
άµεση επίδραση (σπρέυ
αεροζόλ) Παρασιτοκτόνα
Μόνο συνδιαλύτες

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 5 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,25 ώρες / συµβάν
Προϊόντα εξυγίανσης αέρα
Επεξεργασία του αέρα µε
µόνιµη επίδραση (στερεός
και υγρό)

Προϊόντα εξυγίανσης αέρα
Επεξεργασία του αέρα µε
µόνιµη επίδραση (στερεός
και υγρό) Παρασιτοκτόνα
Μόνο συνδιαλύτες

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 10 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,70 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 0,48
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 8,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,70 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 0,48
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 8,00 ώρες / συµβάν
Αντιπηκτικά και
αντιπαγωτικά προϊόντα
Πλύσιµο παραθύρου

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 1 %
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αυτοκινήτου

Αντιπηκτικά και
αντιπαγωτικά προϊόντα
Πότισµα σε ψυγείο

Αντιπηκτικά και
αντιπαγωτικά προϊόντα
Αποπαγωτικό κλειδαριάς

Βιοκτόνα (π.χ.
απολυµαντικά, έλεγχος
βλαβερών οργανισµών)
Μόνο συνδιαλύτες
Απορρυπαντικά ρούχων
καιπιάτων

Βιοκτόνα (π.χ.

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 0,5 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,02 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 10 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.000
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
214,40 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 4 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,25 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 15 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,50 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
απολυµαντικά, έλεγχος
βλαβερών οργανισµών)
Μόνο συνδιαλύτες Υγρό
καθαριστικό (Καθαριστικό
γενικής χρήσης,
καθαριστικό είδηυγιεινής,
καθαριστικό πατώµατος,
καθαριστικό τζαµιών,
καθαριστικό χαλιών,
καθαριστικό µετάλλων)

Βιοκτόνα (π.χ.
απολυµαντικά, έλεγχος
βλαβερών οργανισµών)
Μόνο συνδιαλύτες σπρέυ
καθαρισµού (καθαριστικό
γενικής χρήσης,
καθαριστικό είδηυγιεινής,
καθαριστικό τζαµιών)

Επιχρίσµατα και βαφές,
αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης
βαφής Μέσο απόστασης
(διαλυτής κόλλας, βερνικού,
στεγανοποιητικού, κόλλας
ταπετσαρίας τοίχου)

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Υγρά

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 128 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 27 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 15 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 128 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 35 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 3 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 491 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Πάστες

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.200
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 20 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 10 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 34 g

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Σπρέυ

Προϊόντα έκπλυσης και
καθαρισµού
(συµπεριλαµβανοµένων
των προϊόντων µε βάση
διαλύτες) Απορρυπαντικά
ρούχων καιπιάτων

Προϊόντα έκπλυσης και
καθαρισµού
(συµπεριλαµβανοµένων
των προϊόντων µε βάση
διαλύτες) Υγρό καθαριστικό
(Καθαριστικό γενικής

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 73 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 15 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,50 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 5 %
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
χρήσης, καθαριστικό
είδηυγιεινής, καθαριστικό
πατώµατος, καθαριστικό
τζαµιών, καθαριστικό
χαλιών, καθαριστικό
µετάλλων)

Προϊόντα έκπλυσης και
καθαρισµού
(συµπεριλαµβανοµένων
των προϊόντων µε βάση
διαλύτες) σπρέυ
καθαρισµού (καθαριστικό
γενικής χρήσης,
καθαριστικό είδηυγιεινής,
καθαριστικό τζαµιών)

Προϊόντα συγκόλλησης
καικασσιτεροκόλλησης (µε
επιχρίσµατα
συλλιπάσµατος ή πυρήνες
συλλιπάσµατος), προϊόντα
επενδεδυµένα µε
συλλίπασµα

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 128 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
857,50 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 27 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 15 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 128 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή γίνεται δεκτή η κατάποση ποσότητας
προϊόντος της τάξεως του 35 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 20 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 12 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,00 ώρες / συµβάν
Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
50
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
2,5E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
6,8E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,95
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
2,5E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
2,5E-02
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
77
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC TRA,
εάν δεν υπάρχει άλλη αναφορά.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Καταναλωτής
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
ουσίες λείανσης - καταναλωτής Χαµηλή απελευθέρωση στο
περιβάλλον
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 21
Κατηγορίες προϊόντων: PC1, PC24, PC31
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 9A, ERC 9B,
ESVOC SpERC 9.6d.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει εφαρµογή καταναλωτών σε σχηµατισµό λιπαντικού
σε κλειστά και ανοικτά συστήµατα συµπεριλαµβανοµένων των
διαδικασιών µεταφοράς, εύρεσης, λειτουργίας του κινητήρα και
παρόµοια παρασκευάσµατα, στη συντήρηση του εξοπλισµού και
την αποκοµιδή χρησιµοποιηµένου ορυκετέλαιου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης καταναλωτή

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Τάση ατµών > 10 Pa στις ΚΣ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως (%): 100 %

Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Για κάθε χρήση καλύπτει ποσότητα χρήσης της ουσίας έως (g):
6.390
καλύπτει την περιοχή επαφής του δέρµατος (cm2):
468
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει τη χρήση έως (φορές/ηµέρα χρήσης):
1
Καλύπτει χρήση έως (ώρες/περιστατικό):
6
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Καλύπτει χρήση σε χώρο µεγέθους 20 m3
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Κατηγορίες προϊόντων
Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα,
εφαρµογή για χόµπυ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
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Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα,
εφαρµογή ερασιτέχνη
τεχνίτη (κόλλα χαλιού,
κόλλα πλακιδίων, κόλλα
ξύλινου παρκέ)

Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα
ψεκασµού

Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Στεγανωτικά

Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 9 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
110,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 6.390
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 6,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 85,05
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 75 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,00 ώρες / συµβάν

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Υγρά

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
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Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Πάστες

Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.200
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 20 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 10 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 34 g

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Σπρέυ

Μείγµατα στιλβωτικών
ουσιών και κεριών
Στιλβωτός κηρός (πάτωµα,
έπιπλα, παπούτσια)

Μείγµατα στιλβωτικών
ουσιών και κεριών
Ψεκαστικό γυαλίσµατος
(έπιπλα, παπούτσια)

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 73 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 29 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 142 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,23 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 8 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 35 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
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Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
25
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,3E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
3,4E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,5
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
38
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC TRA,
εάν δεν υπάρχει άλλη αναφορά.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Καταναλωτής
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
ουσίες λείανσης - καταναλωτής Υψηλή απελευθέρωση στο
περιβάλλον
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 21
Κατηγορίες προϊόντων: PC1, PC24, PC31
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 8A, ERC 8D,
ESVOC SpERC 8.6e.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει εφαρµογή καταναλωτών σε σχηµατισµό λιπαντικού
σε κλειστά και ανοικτά συστήµατα συµπεριλαµβανοµένων των
διαδικασιών µεταφοράς, εύρεσης, λειτουργίας του κινητήρα και
παρόµοια παρασκευάσµατα, στη συντήρηση του εξοπλισµού και
την αποκοµιδή χρησιµοποιηµένου ορυκετέλαιου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης καταναλωτή

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Τάση ατµών < 10 Pa στις ΚΣ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως (%): 100 %

Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Για κάθε χρήση καλύπτει ποσότητα χρήσης της ουσίας έως (g):
6.390
καλύπτει την περιοχή επαφής του δέρµατος (cm2):
468
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει τη χρήση έως (φορές/ηµέρα χρήσης):
1
Καλύπτει χρήση έως (ώρες/περιστατικό):
6
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Καλύπτει χρήση σε χώρο µεγέθους 20 m3
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Κατηγορίες προϊόντων
Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα,
εφαρµογή για χόµπυ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
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Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα,
εφαρµογή ερασιτέχνη
τεχνίτη (κόλλα χαλιού,
κόλλα πλακιδίων, κόλλα
ξύλινου παρκέ)

Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Κόλλα
ψεκασµού

Συγκολλητικά µέσα,
στεγανωτικά Στεγανωτικά

Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 9 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
110,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 6.390
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 6,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 85,05
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 4,00 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 30 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
35,73 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 75 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,00 ώρες / συµβάν

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Υγρά

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
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Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Πάστες

Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.200
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 20 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 10 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 34 g

Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα
απελευθέρωσης Σπρέυ

Μείγµατα στιλβωτικών
ουσιών και κεριών
Στιλβωτός κηρός (πάτωµα,
έπιπλα, παπούτσια)

Μείγµατα στιλβωτικών
ουσιών και κεριών
Ψεκαστικό γυαλίσµατος
(έπιπλα, παπούτσια)

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 6 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
428,75 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 73 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 29 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 142 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 1,23 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 50 %

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 8 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
430,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 35 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
115/124
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,33 ώρες / συµβάν
Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
250
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
25
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-05
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,3E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
3,4E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
0,15
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
38
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E-03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC TRA,
εάν δεν υπάρχει άλλη αναφορά.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Καταναλωτής
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Χρήση ως καύσιµα - καταναλωτής
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 21
Κατηγορίες προϊόντων: PC13
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 9A, ERC 9B,
ESVOC SpERC 9.12c.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Περιλαµβάνει εφαρµογές καταναλωτών σε υγρά καύσιµα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης καταναλωτή

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Τάση ατµών > 10 Pa στις ΚΣ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως (%): 100 %

Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Για κάθε χρήση καλύπτει ποσότητα χρήσης της ουσίας έως (g):
37.500
καλύπτει την περιοχή επαφής του δέρµατος (cm2):
420
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει τη χρήση έως (φορές/ηµέρα χρήσης):
1
Καλύπτει χρήση έως (ώρες/περιστατικό):
2
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Καλύπτει χρήση σε χώρο µεγέθους 20 m3
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Κατηγορίες προϊόντων
Καύσιµα Υγρό:
Ανεφοδιασµός οχηµάτων

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 52 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
210,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και
37.500 g
Περιλαµβάνει εξωτερικές εφαρµογές.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 100
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Καύσιµα Υγρό, πλήρωση
των µοτοσυκλετών

Καύσιµα Υγρό, Εφαρµογή
σε εξοπλισµό κήπου

m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,05 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 52 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ... 210
cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 3.750
g
Περιλαµβάνει εξωτερικές εφαρµογές.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 100
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,03 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 26 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 750 g
Περιλαµβάνει εξωτερικές εφαρµογές.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 100
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 2,00 ώρες / συµβάν

Καύσιµα Υγρό:
Ανεφοδιασµός εξοπλισµού
κήπου

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 26 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
420,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 750 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,03 ώρες / συµβάν

Καύσιµα Υγρό: Καύσιµο
οικιακής θερµαντικής
µονάδας

Καύσιµα Υγρό: Πετρέλαιο

Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 365 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
210,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 3.000
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,03 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
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φωτισµού

Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 52 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
210,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 100 g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 20
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,01 ώρες / συµβάν
Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
29
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,5E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
4,0E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
1,0E-04
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
1,0E-05
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
1,0E-05
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
49
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
σε τοπική εκτίµηση έκθεσης υπολογισµένοι ρύποι καύσης.
Οι εκποµπές από την καύση των απορριµµάτων λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της
τοπικής έκθεσης.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Αυτή η ουσία καταναλώνεται κατά την χρήση και δε δηµιουργούνται απορρίµατα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC TRA,
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εάν δεν υπάρχει άλλη αναφορά.

Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Παράδειγµα έκθεσης - Καταναλωτής
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τίτλος
Λειτουργικά υγρά - καταναλωτής
Περιγραφέας χρήσης
Τοµέας χρήσης: SU 21
Κατηγορίες προϊόντων: PC16, PC17
Κατηγορίες περιβαλλοντολογικής έκθεσης: ERC 9A, ERC 9B,
ESVOC SpERC 9.13c.v1
Σκοπός επεξεργασίας

Χρήση σφραγισµένων αντικειµένων, τα οποία περιέχουν
λειτουργικά υγρά όπως λιπαντικά θερµοφόρων, υδραυλικά και
ψυκτικά υγρά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ενότητα 2.1
Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Φυσική µορφή του
προϊόντος

Έλεγχος έκθεσης καταναλωτή

Συγκέντρωση της ουσίας
στο προϊόν.

Υγρό, Τάση ατµών > 10 Pa στις ΚΣ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει συγκεντρώσεις έως (%): 100 %

Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Για κάθε χρήση καλύπτει ποσότητα χρήσης της ουσίας έως (g):
2.200
καλύπτει την περιοχή επαφής του δέρµατος (cm2):
468
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Καλύπτει τη χρήση έως (φορές/ηµέρα χρήσης):
0,01
Καλύπτει χρήση έως (ώρες/περιστατικό):
0,167
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Καλύπτει χρήση σε χώρο µεγέθους 20 m3
Περιλαµβάνει τη χρήση σε οικιακή χρήση.
Κατηγορίες προϊόντων
Υγρά µεταφοράς
θερµότητας Υγρά

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.200
g
122/124

Ηµεροµηνία εκτύπωσης 30.03.2011

MSDS_GR

Low Aromatic White Spirit
Έκδοση 4.
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 24.03.2011
Κανονισµός 1907/2006/EΚ

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Υδραυλικά υγρά Υγρά

Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν
Περιλαµβάνει συγκεντρώσεις εώς και ... 100 %
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 4 ηµέρα/έτος
Περιλαµβάνει την εφαρµογή εώς ... 1 φορές / ηµέρα χρήσης
Περιλαµβάνει επιφάνεια επαφής µε την επιδερµίδα εώς και ...
468,00 cm2
Σε κάθε εφαρµογή καλύπτεται ποσότητα προϊόντος εώς και 2.200
g
Περιλαµβάνει τη χρήση σε µεµονωµένο γκαράζ (34µ3) µε
συνηθισµένο εξαερισµό.
Περιλαµβάνει τη χρήση σε χώρους της τάξεως µεγέθους .... 34
m3
Περιλαµβάνει έκθεση εώς και ... 0,17 ώρες / συµβάν

Ενότητα 2.2
Έλεγχος περιβαλλοντολογικής έκθεσης
Η ουσία είναι σύµπλεγµα UVCB
Κυρίως υδροφοβικό
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό της χωρητικότητας της ΕΕ:
0,1
Τοπική ποσότητα χρήσης (τόνους/χρόνο):
20
Τοπικά χρησιµοποιηµένο ποσοστό τοπικής χωρητικότητας:
5,0E-04
Ετήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (τόνοι/χρόνο):
1,0E-02
Μέγιστη ηµερήσια χωρητικότητα της τοποθεσίας (κ/ηµέρα):
2,7E-02
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχή έκθεση
Ηµέρες ρύπανσης (ηµέρες/έτος):
365
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
Παράγοντας αραιώσης τοπικού γλυκού νερού:
10
Παράγοντας αραιώσης τοπικού θαλάσσιου νερού:
100
#λλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντολογική έκθεση
Ποσοστό έκθεσης στον αέρααπό ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
5,0E-02
Ποσοστό έκθεσης στο αποχετευτικό από ευρή εφαρµογή:
2,5E-02
Ποσοστό έκθεσης στο έδαφος από ευρή εφαρµογή (µόνο τοπικά):
2,5E-02
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε το κοινοτικό σχέδιο επεξεργασίας αποβλήτων
Περιβαλλοντικός κίνδυνοςπροκαλείται από γλυκό νερό.
Κατά προσέγγιση αφαίρεση της ουσίας από τα απόβλητα µέσω
93,7
επεξεργασίας των οικιακών λυµάτων (%)
Μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της τοποθεσίας (MSafe) βασισµένο
33
στην έκθεση µετά από πλήρη επεξεργασία αποχετευτικού (kg/d):
Αναµενόµενο ποσοστό αποχετευτικού υγρού σε κέντρα
2,0E+03
επεξεργασίαςαποβλήτων (µ3/η):
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία απορριµµάτων προς
απόρριψη
Εξωτερική επεξεργασία και αποκοµιδή των απορριµάτων σύµφωνα µετους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική ανάκτηση απορριµµάτων
Εξωτερική περισυλλογή και επαναχρησιµοποίηση των απορριµάτων σύµφωνα µε τοπικούς ή
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εθνικούς κανονισµούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ενότητα 3.1 - Υγεία
Για την εκτίµηση της έκθεσης των καταναλωτών έχει χρησιµοποιηθεί το εργαλείο ECETOC TRA,
εάν δεν υπάρχει άλλη αναφορά.
Ενότητα 3.2 - Περιβάλλον
H µέθοδος µπλόκο-υδρογονάνθρακα (ΗΒΜ) εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό της
περιβαλλοντικής έκθεσης µε τοµοντέλο πέτρορισκ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ενότητα 4.1 - Υγεία
Η αναµενόµενη έκθεση δεν υπερβαίνει τις τιµές DNEL/DMEL, εάν στον τοµέα 2 τηρούνται τα
µέτρα διαχείρισης ρίσκου/συνθήκες λειτουργίας.
Εάν παρθούν κι άλλα µέτραδιαχείρισης και περιορισµού του ρίσκου θα πρέπει ο χρήστης να
φροντίσει το ρίσκο να περιορίζεται τουλάχιστον στονίδιο βαθµό.
Ενότητα 4.2 - Περιβάλλον
Οι καθοδηγήσεις βασίζονται στις αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις τοποθεσίες, µπορεί να υπάρξει προσαρµογή µε κλιµάκωση για
οριστούν τα µέτρα διαχείρισης ρίσκου.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αποχετευτικού µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επίτόπου και σε άλλες τοποθεσίες, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Ο απαιτούµενος διαχωρισµός του αέρος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής
τεχνολογιών επί τόπου, είτε µόνο είτε σε συνδυασµό.
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την κλίµακα και τις τεχνολογίες ελέγχου θα βρείτε στο
SpERC factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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