E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat

1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Framställning
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC1: Tillverkning av ämnen

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC1: Tillverkning av ämnen
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)

: 150000000 kg
: 869.000 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 300 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Anmärkning
: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Förebygg miljöavfall i
enlighet med myndighetskrav.
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Anläggningen skall ha en utsläppsplan för att försäkra sig om
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Jord

att tillfredsställande skyddsgarantier finns till hands för att
minimera påverkan av tillfälliga utsläpp., En skyddsplan för
läckage behövs för skydd mot små kontinuerliga utsläpp.
: Jordutsläppskontroller är inte tillämpliga eftersom det inte sker
något direkt utsläpp i jorden.

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: (Effektivitet (av en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering, Användning i sluten, kontinuerlig process
med enstaka kontrollerade exponeringar, Användning i slutna satsvisa processer (syntes
eller formulering), Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter
till exponering uppstår, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till
kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring
av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål, Användning som laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: Ej tillämpbart.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Utomhus / Inomhus
: Utomhus
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.
Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Allmänna exponeringar (slutna
system), ingen provtagning,
Kontinuerligt arbete, PROC1

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera ämnet inom slutet system.

:
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Allmänna exponeringar (slutna
system), med provtagning,
Kontinuerligt arbete, PROC2
Allmänna exponeringar (slutna
system), Satsvis process, PROC3
Allmänna exponeringar (öppna
system), PROC4
Provtagning av process, PROC2

Bulköverföringar, (slutna system),
PROC8b

Underhåll av utrustning, PROC8a

Laboratorieverksamhet, PROC15
Förvaring, med provtagning,
PROC2

: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera ämnet inom slutet system., Se till att prover tas under
inneslutning eller under utsugsventilation.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera ämnet inom slutet system.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Se till att
arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar.
Se till att prover tas under inneslutning eller under
utsugsventilation.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Ventilera undanträngda ångor från långt
håll., Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där
emissioner uppstår. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Avlägsna spillet
omedelbart.
Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll.,
Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i
väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning.,
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme). (Effektivitet (av en mätning): 80
%)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Förvara ämnet i ett slutet system., Se till att det finns
utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra
öppningar., Undvik provtagning genom doppning.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC1

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,

Jord
Jord

Jord
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Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,099 mg/L
0,718 mg/kg
dwt
0,00991
mg/L
0,0719
mg/kg dwt
0,0556
mg/kg dwt
0,0137
mg/kg dwt

0,462
0,574

0,00412

0,025

0,465
0,575
0,337
0,083
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180dagars

mg/kg dwt
Luft
Reningsverk

0,00138
mg/m3
10 mg/L

0,0154

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC1

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC2
PROC3
PROC4
PROC2
PROC8b
PROC8a
PROC15
PROC2

Värde

Exponeringsnivå

RCR

0,01
0,03 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
10 ppm
6,8 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag

0
0
0,125
0,022
0,25
0,011
0,05
0,109
0,125
0,022
0,15
0,218
0,25
0,218
0,25
0,005
0,125
0,022

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industrieslibraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs ytterligare
riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Distribution
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC1, ERC2: Tillverkning av ämnen, Formulering av
beredningar

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC1, ERC2: Tillverkning av ämnen, Formulering av beredningar
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)

: 30000000 kg
: 2.650.000 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 100 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0,01 %
: 0,001 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
5/74

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
Emission eller utsläppsfaktor: jord
Anmärkning

: 0%
: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Villkor som anges i
SPERC faktablad ger upphov till följande
frisläppningsandelar:, Förebygg miljöavfall i enlighet med
myndighetskrav.

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Anläggningen skall ha en utsläppsplan för att försäkra sig om
att tillfredsställande skyddsgarantier finns till hands för att
minimera påverkan av tillfälliga utsläpp., En skyddsplan för
läckage behövs för skydd mot små kontinuerliga utsläpp.
Jord
: Jordutsläppskontroller är inte tillämpliga eftersom det inte sker
något direkt utsläpp i jorden.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 87 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Anmärkning
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: This substance is consumed during use and no waste of the
substance is generated.

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Användning i
sluten process, ingen sannolikhet för exponering, Användning i sluten, kontinuerlig
process med enstaka kontrollerade exponeringar, Användning i slutna satsvisa processer
(syntes eller formulering), Användning vid satsvisa och andra processer (syntes)
där möjligheter till exponering uppstår, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller
beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning), Användning som laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning

Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: Ej tillämpbart.
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Användningsfrekvens och varaktighet
Exponeringsvaraktighet
: >4h
Användningsfrekvens
: per dag
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Allmänna exponeringar (slutna
system), ingen provtagning,
PROC1
Allmänna exponeringar (slutna
system), med provtagning, PROC2
Allmänna exponeringar (slutna
system), Satsvis process, PROC3
Allmänna exponeringar (öppna
system), Satsvis process, PROC4
Provtagning av process, PROC3
Laboratorieverksamhet, PROC15
Bulköverföringar, PROC8b

Bulköverföringar, PROC8b

Påfyllning av fat och
småförpackningar, med
provtagning, PROC9

Rengöring och underhåll av
utrustning, PROC8a

Förvaring, med provtagning,
PROC2

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
: Hantera ämnet inom slutet system.

:

: Hantera ämnet inom slutet system., Se till att prover tas under
inneslutning eller under utsugsventilation.
: Hantera ämnet inom slutet system.
: Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Se till att prover tas under inneslutning eller under
utsugsventilation., Undvik provtagning genom doppning.
: Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
: Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Se till att materialöverföringar är inneslutna
eller under utsugsventilation. (Effektivitet (av en mätning): 80
%)
: Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Se till att materialöverföringar är inneslutna
eller under utsugsventilation. (Effektivitet (av en mätning): 80
%)
: Avlägsna spillet omedelbart.
Fyll behållare/burkar på därför avsedda platser försedda med
lokal utsugsventilation., Sätt locken på behållarna genast efter
användningen., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning):
90 %)
: Töm och spola systemet innan utrustningen öppnas och vid
underhåll., Bevara rester efter tömning av tank i slutet
lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande
återanvändning. Använd lämpliga heltäckande
överdragskläder som skydd mot hudexponering. (Effektivitet
(av en mätning): 90 %)
: Förvara ämnet i ett slutet system., Undvik provtagning genom
doppning.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för

Särskilda
förhållande

Avdelning
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Värde

Exponerings
nivå

RCR
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Ethylacetat
exponering
ERC1
ERC2

n

ECETOC TRA

Sötvatten

0,00222
mg/L
0,0135
mg/kg dwt
0,000237
mg/L
0,00141
mg/kg dwt
0,000949
mg/kg dwt
0,00032
mg/kg dwt

0,00854

Jord

0,000188
mg/kg dwt

0,00114

Luft

0,000576
mg/m3
0,15 mg/L

Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Reningsverk

0,0108
0,00192
0,0113
0,00575
0,00194

0,000231

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC1

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC2
PROC3
PROC4
PROC3
PROC15
PROC8b
PROC8b
PROC9
PROC8a
PROC2

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

0,01
0,03 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
10 ppm
6,8 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
20 ppm
6,8 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag

0
0
0,125
0,022
0,25
0,011
0,05
0,109
0,25
0,011
0,25
0,005
0,15
0,218
0,15
0,218
0,1
0,109
0,125
0,218
0,125
0,022
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4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industrieslibraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs ytterligare
riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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Ethylacetat

1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Formulering
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom
tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC2: Formulering av beredningar

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC2: Formulering av beredningar
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)

: 60000000 kg
: 11.500 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 150 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
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Ethylacetat
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0,5 %
: 0,3 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0,01 %
Anmärkning
: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Förebygg miljöavfall i
enlighet med myndighetskrav.
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 87 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Anmärkning
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: (Effektivitet (av en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15:
Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering, Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar, Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering), Användning vid satsvisa och andra
processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår, Blandning vid satsvisa
processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt), Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för
ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning), Produktion av beredningar
eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, Användning
som laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Processtemperatur
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: 60 °C
: PROC3
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Använd mängd
Anmärkning

: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Exponeringsvaraktighet
: >4h
Användningsfrekvens
: per dag
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Allmänna exponeringar (slutna
system), ingen provtagning,
PROC1
Allmänna exponeringar (slutna
system), med provtagning, PROC2
Allmänna exponeringar (slutna
system), Satsvis process, PROC3
Allmänna exponeringar (öppna
system), Satsvis process, PROC4
Batchbearbetning vid förhöjda
temperaturer, PROC3

Provtagning av process, PROC3
Laboratorieverksamhet, PROC15
Bulköverföringar, PROC8b

Blandningsarbeten (öppna
system), PROC5
Överföring från/upphällning från
behållare, Manual, PROC8a

Fat/batchöverföringar, PROC8b

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen., Formuleringsverksamheten
förutsätts vara övervägande en innesluten process.
Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
: Hantera ämnet inom slutet system.

:

: Hantera ämnet inom slutet system., Se till att prover tas under
inneslutning eller under utsugsventilation.
: Hantera ämnet inom slutet system., Se till att
materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation.
: Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation., Blanda till i slutna eller ventilerade
blandningskärl., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning):
90 %)
: Se till att prover tas under inneslutning eller under
utsugsventilation., Undvik provtagning genom doppning.
: Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
: Avlägsna spillet omedelbart.
Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Se till att materialöverföringar är inneslutna
eller under utsugsventilation., Ventilera undanträngda ångor
från långt håll.
: Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Se till att det finns utsugsventilation vid
materialöverföringspunkter och vid andra öppningar. Använd
lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot
hudexponering.
: Undvik spill vid borttagning av pump.
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation., Använd fatpumpar eller häll försiktigt från
behållaren. (Effektivitet (av en mätning): 97 %)

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
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Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC2

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Exponerings
nivå

RCR

0,144 mg/L
0,861 mg/kg
dwt
0,0144 mg/L
0,0862
mg/kg dwt
0,0671
mg/kg dwt
0,0168
mg/kg dwt

0,554
0,689

Jord

0,00551
mg/kg dwt

0,0334

Luft

0,00493
mg/m3
12 mg/L

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Reningsverk

Värde

0,554
0,69
0,407
0,102

0,0185

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC1

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC2
PROC3
PROC4
PROC3
PROC3
PROC15
PROC8b
PROC5
PROC8a
PROC8b

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

0,01 ppm
0,03 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
10 ppm
6,8 mg/kg/dag
12,5 ppm
0,69 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
4,5 ppm
14 mg/kg/dag

0
0
0,125
0,022
0,25
0,011
0,05
0,109
0,063
0,011
0,25
0,011
0,25
0,005
0,15
0,218
0,125
0,218
0,125
0,218
0,023
0,218

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industrieslibraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs ytterligare
riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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Ethylacetat

1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Extraktionsmedel och/eller processhjälpmedel
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC6a: Industriell användning som leder till framställning av
ett annat ämne (användning av intermediärer)

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC6a: Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning
av intermediärer)
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)

: 3000000 kg
: 3.460 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0,5 %
: 1%
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0,01 %
Anmärkning
: Villkor som anges i SPERC faktablad ger upphov till följande
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Ethylacetat

Anmärkning

frisläppningsandelar:, Täck marken på lagringsplatser för att
förhindra mark och vattenförorening vid eventuella spill.,
Förebygg miljöavfall i enlighet med myndighetskrav.
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Bortskaffningsmetoder
: Extern behandling och deponering av avfall bör uppfylla
gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC2, PROC8a, PROC3, PROC8b, PROC4, PROC15: Användning i sluten, kontinuerlig
process med enstaka kontrollerade exponeringar, Överföring av ämne eller beredning
(fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för
detta ändamål, Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering),
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål, Användning vid satsvisa och andra
processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår, Användning som
laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Processtemperatur
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: 60 °C
: PROC3

: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Exponeringsvaraktighet
: >4h
Användningsfrekvens
: per dag
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

:

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
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Ethylacetat
hudvårdsprogram.
: Hantera ämnet inom slutet system., Se till att prover tas under
inneslutning eller under utsugsventilation.

Allmänna exponeringar (slutna
system), Användning i inneslutna
batchframställningar, med
provtagning, PROC3
Allmänna exponeringar (öppna
system), Satsvis process, PROC4

Bulköverföringar, För ändfamålet
avsedda anläggningar, PROC8b

Bulköverföringar, Ej för ändamålet
avsedda anläggningar, PROC8a

Laboratorieverksamhet, PROC15
Allmänna exponeringar (slutna
system), Användning i inneslutna
batchframställningar, förhöjd
temperatur, PROC3
Rengöring och underhåll av
utrustning, PROC8a

Förvaring, med provtagning,
PROC2

: Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., Se till att prover tas under inneslutning eller under
utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 90 %)
: Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Se till att materialöverföringar är inneslutna
eller under utsugsventilation. (Effektivitet (av en mätning): 80
%)
: Se till att det finns utsugsventilation vid
materialöverföringspunkter och vid andra öppningar., Överför
genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar före
nerkoppling., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90
%)
: Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
: Hantera ämnet inom i övervägande slutet system försett med
avskiljande ventilation., Se till att prover tas under inneslutning
eller under utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av
en mätning): 90 %)
: Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll.,
Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i
väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning.
(Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Förvara ämnet i ett slutet system., Stora lager ska läggas upp
utomhus., Undvik provtagning genom doppning.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC6a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Jord

17/74

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,0604 mg/L
0,36 mg/kg
dwt
0,00605
mg/L
0,0361
mg/kg dwt
0,0279
mg/kg dwt
0,00695
mg/kg dwt

0,232
0,288

0,00222
mg/kg dwt

0,233
0,289
0,169
0,0421

0,0135

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
Luft
Reningsverk

0,00149
mg/m3
5 mg/L

0,00769

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC3

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC4
PROC8b
PROC8a
PROC15
PROC3
PROC8a
PROC2

Värde

Exponeringsnivå

RCR

50 ppm
0,69 mg/kg/dag
10 ppm
6,8 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
25 ppm
0,69 mg/kg/dag
50 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag

0,25
0,011
0,05
0,109
0,15
0,218
0,125
0,218
0,25
0,005
0,125
0,011
0,25
0,218
0,125
0,022

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industrieslibraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs ytterligare
riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Beläggningar
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC7: Industriell sprayning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom
tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte
kommer att utgöra någon del av varan
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

:

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)

: 60000000 kg
: 1.730 kg

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
0,45 mPa.s vid 20 °C

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 300 dagar/år
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Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 98 %
: 2%
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0%
Anmärkning
: Villkor som anges i SPERC faktablad ger upphov till följande
frisläppningsandelar:, Täck marken på lagringsplatser för att
förhindra mark och vattenförorening vid eventuella spill.,
Förebygg miljöavfall i enlighet med myndighetskrav.
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen., Behandla anläggningens
avloppsvatten (innan vattenutsläpp tas emot) för att ge den
önskade reningsgraden >= (%): (Effektivitet (av en mätning):
88 %)
Jord
: Jordutsläppskontroller är inte tillämpliga eftersom det inte sker
något direkt utsläpp i jorden.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 87 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: (Effektivitet (av en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10,
PROC13, PROC14, PROC15: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering, Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar, Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering),
Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering
uppstår, Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor
(flerstadie- och/ eller betydande kontakt), Industriell sprayning, Överföring av ämne eller
beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/
till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring
av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje,
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inklusive vägning), Applicering med roller eller strykning, Behandling av varor med
doppning ochgjutning, Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering, Användning som laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Processtemperatur
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

: PROC7, Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, Täcker upp till 100 %
av ämnet i blandningen (om inget annat anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: 60 °C
: PROC2

: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Appliceringsvaraktighet
: >4h
Användningsfrekvens
: per dag
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Allmänna exponeringar (slutna
system), PROC1
Allmänna exponeringar (slutna
system), Användning i inneslutna
system, med provtagning, PROC2
Filmbildning - forcerad torkning
(50-100 °C). Ugnstorkning (> 100
°C). UV/EB-strålhärdning, PROC2
Blandningsarbeten (slutna
system), Allmänna exponeringar,
PROC3
Filmbildning -lufttorkning, PROC4

Beredning av material för
applicering, Blandningsarbeten
(öppna system), PROC5
Sprutning
(automatisk/robotiserad), PROC7
Sprutning, Manual, PROC7

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.
Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
: Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.

:

: Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.

: Använd ventilation för att avlägsna ångor från nyligen målade
artiklar/objekt., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning):
90 %)
: Hantera ämnet inom slutet system.

: Undvik manuell kontakt med våta arbetsstycken.
Använd ventilation för att avlägsna ångor från nyligen målade
artiklar/objekt., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning):
90 %)
: Undvik manuell kontakt med våta arbetsstycken.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Genomför i en vantilerad bås eller i en inneslutning med
utsug., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 95 %)
: Genomför i en vantilerad bås eller i en inneslutning med
utsug., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 95 %)
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Materialöverföringar, Ej för
ändamålet avsedda anläggningar,
PROC8a
Materialöverföringar, För
ändfamålet avsedda anläggningar,
PROC8b
Roller, spridare, flödesapplicering,
PROC10
Doppning, nedsänkning och
hällning, PROC13

:

Laboratorieverksamhet, PROC15
Materialöverföringar,
Fat/batchöverföringar, Överföring
från/upphällning från behållare,
PROC9
Tillverkning och preparering av
artiklar genom tablettering,
ihoppressning, extrudering och
pelletering, PROC14

:
:

:

:
:

Använd helmask som uppfyller kraven i EN140 med filter av
typ A eller bättre.Byt filtret på andningsskyddet dagligen.
(Effektivitet (av en mätning): 95 %)
Se till att det finns utsugsventilation vid
materialöverföringspunkter och vid andra öppningar., med
punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 97 %)
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera
exponeringar.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
Fyll behållare/burkar på därför avsedda platser försedda med
lokal utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 90 %)

: Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet
eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid
öppnanden., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90
%)

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC4

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Exponerings
nivå

RCR

0,12 mg/L
0,718 mg/kg
dwt
0,012 mg/L
0,0719
mg/kg dwt
0,0832
mg/kg dwt
0,0413
mg/kg dwt

0,462
0,574

Jord

0,0435
mg/kg dwt

0,264

Luft

0,224
mg/m3
10 mg/L

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Reningsverk

Värde

0,462
0,575
0,504
0,250

0,0154

Hälsa
Bidragsscenari

Bedömningsme

Särskilda

Värde
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o

toder för
exponering

förhållanden

PROC1

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC2
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC7
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC15
PROC9
PROC14

0,01 ppm
0,03 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
12,5 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
10 ppm
6,8 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
43 mg/kg/dag
25 ppm
43 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
4,5 ppm
14 mg/kg/dag
25 ppm
27 mg/kg/dag
25 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
20 ppm
6,8 mg/kg/dag
25 ppm
3,4 mg/kg/dag

0
0
0,125
0,022
0,063
0,011
0,25
0,109
0,05
0,109
0,125
0,218
0,125
0,68
0,125
0,68
0,125
0,218
0,023
0,218
0,125
0,435
0,125
0,218
0,25
0,005
0,1
0,109
0,125
0,054

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industrieslibraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs ytterligare
riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Beläggningar
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC11: Icke-industriell sprayning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC15: Användning som laboratoriereagens
PROC19: Blandning för hand med nära kontakt och endast
personlig skyddsutrustning tillgänglig
: ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system, Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: PROC10, PROC13, Täcker upp till 25 % av ämnet i
blandningen.
: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, Täcker upp till 100 %
av ämnet i blandningen (om inget annat anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Årlig mängd
Årlig mängd per anläggning

: 55000000 kg
: 5500000 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
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Kontinuerlig exponering

: 300

Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)

: Flytande ämne

Använd mängd
Anmärkning

: Ej tillämpbart.

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.

Användningsfrekvens och varaktighet
Användningsfrekvens
:
Användningsfrekvens
:
Användningsfrekvens
:
Anmärkning
:
Användningsfrekvens
:
Anmärkning
:

> 4 dagar / vecka
240 dagar/år
> 4 timmar / dag
PROC1, PROC2, PROC8b, PROC10, PROC13
1 - 4 timmar / dag
PROC8a

Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen
Dermal exponering
: Båda händerna (960 cm2)
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Utomhus / Inomhus
: Inomhus
Anmärkning
: PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13
Utomhus / Inomhus
: Utomhus
Anmärkning
: PROC1
Bidragsscenario

Riskhanteringsåtgärder
: Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig
ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad
ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med
elfläkt e dyl. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för

Särskilda
förhållande

Avdelning
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exponering
ERC8a
ERC8d

n

ECETOC TRA

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
Jord
Reningsverk

0,000426
mg/L
0,00254
mg/kg dwt
0,000057
mg/L
0,00034
mg/kg dwt
0,0000921
mg/kg dwt
0,000343
mg/L

0,00164
0,00203
0,00219
0,00272
0,000384
< 0,000001

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PC9a_2

ECETOC TRA

Inandning,
Kroniska
effekter,
Högsta
förutsedda
exponering
Inandning,
Akuta effekter
Inandning,
Kroniska
effekter
Inandning,
Akuta effekter
Hudkontakt,
Kroniska
effekter,
Högsta
förutsedda
exponering
Hudkontakt,
Kroniska
effekter

PC9a_3

PC9a_2

PC9a_3

Värde

Exponeringsnivå

RCR

0,255 mg/m3

0,000694

31,1 mg/m3

0,0847

0,00713 mg/m3

0,000019

1,3 mg/m3

0,00354

0,0455
mg/kg/dag

0,00122

0,0316
mg/kg/dag

0,000854

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa
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Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Ej tillämplig för allmän användning. Vid användning av andra
riskhanteringsåtgärder/
driftsvillkor ska användarna se till att riskerna sänks till minsta jämförbara nivå. Tillgängliga riskdata
medger inte härledning av DNEL för dermal irritation. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ
riskkarakterisering. Förutspådda exponeringar förväntas inte överstiga de tillämpliga gränsvärdena för
konsumentreferenser när användarvillkoren / riskhanteringsåtgärder som anges i avsnitt 2 genomförs.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Laboratoriereagens
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte
kommer att utgöra någon del av varan
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
: 1500000 kg
Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 20 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 2,5 %
: 2%
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0,01 %
Anmärkning
: Villkor som anges i SPERC faktablad ger upphov till följande
frisläppningsandelar:, Täck marken på lagringsplatser för att
förhindra mark och vattenförorening vid eventuella spill.,
Förebygg miljöavfall i enlighet med myndighetskrav.
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen. (Effektivitet (av en
mätning): 88 %)
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Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Anmärkning
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: (Effektivitet (av en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC15: Användning som laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning

Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Appliceringsvaraktighet
: >4h
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

:

Rengöring, Avtorkning, Rollning,
penselpåföring, PROC10

:

Laboratorieverksamhet, PROC15
Rengöring, Avtorkning, Rollning,
penselpåföring, PROC10

:
:

Laboratorieverksamhet, PROC15

:

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.,
med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig
ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad
ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med
elfläkt e dyl., Se till att det finns utsugsventilation vid ställen
där emissioner uppstår., Hantera i dragskåp eller under
utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 80 %)
Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
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3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC4

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,0124 mg/L
0,0739
mg/kg dwt
0,00125
mg/L
0,00747
mg/kg dwt
0,00562
mg/kg dwt
0,00143
mg/kg dwt

0,0477
0,0591

Jord

0,000479
mg/kg dwt

Luft

0,000386
mg/m3
0,998 mg/L

Reningsverk

0,0481
0,0598
0,0341
0,00867

0,0029

0,00154

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC10

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC15
PROC10
PROC15

Värde

Exponeringsnivå

RCR

25 ppm
27 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
70 ppm
27 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag

0,125
0,435
0,25
0,005
0,35
0,435
0,25
0,005

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
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E-SDS
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Ethylacetat
libraries.html). Ej tillämplig för allmän användning. Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs.
RCRs > 1) krävs ytterligare riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat

1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Laboratoriereagens
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC15: Användning som laboratoriereagens
: ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av
processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna
system
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
: 1500000 kg
Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 50 %
: 50 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 10 %
Anmärkning
: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Villkor som anges i
SPERC faktablad ger upphov till följande
frisläppningsandelar:, Förebygg miljöavfall i enlighet med
myndighetskrav.
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen. (Effektivitet (av en
mätning): 88 %)
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Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Anmärkning
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: (Effektivitet (av en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC15: Användning som laboratoriereagens
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Ångtryck
Processtemperatur

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Flytande ämne
: 97 hPa
: 20 °C

Använd mängd
Anmärkning

: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Appliceringsvaraktighet
: >4h
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

:

Rengöring, Avtorkning, Rollning,
penselpåföring, PROC10

:

Laboratorieverksamhet, PROC15
Rengöring, Avtorkning, Rollning,
penselpåföring, PROC10

:
:

Laboratorieverksamhet, PROC15

:

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.,
med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig
ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad
ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med
elfläkt e dyl., Se till att det finns utsugsventilation vid ställen
där emissioner uppstår., Hantera i dragskåp eller under
utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 80 %)
Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation.
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3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,00104
mg/L
0,00619
mg/kg dwt
0,000118
mg/L
0,000704
mg/kg dwt
0,000375
mg/kg dwt
0,000159
mg/kg dwt

0,004

Jord

0,00011
mg/kg dwt

Luft

0,000349
mg/m3
0,0514 mg/L

Reningsverk

0,00495
0,00454
0,00563
0,00227
0,000964

0,000667

0,000079

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC10

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC15
PROC10
PROC15

Värde

Exponeringsnivå

RCR

25 ppm
27 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag
70 ppm
27 mg/kg/dag
50 ppm
0,34 mg/kg/dag

0,125
0,435
0,25
0,005
0,35
0,435
0,25
0,005

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Råden bygger på antagna driftförhållanden som kanske inte är tillämpliga för alla anläggningar, därför kan
det krävas skalning för att fastställa lämpliga anläggningsspecifika riskhanteringsåtgärder. Ytterligare
information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries34/74

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
libraries.html). Ej tillämplig för allmän användning. Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs.
RCRs > 1) krävs ytterligare riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Beläggningar
Huvudsakliga användargrupper
Kemisk produktkategori

Miljöavgivningskategorier

: SU 21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (=
allmänheten = konsumenter)
: PC1: Lim, tätningsmedel
PC9c: Fingerfärger
PC18: Tryckfärg och färgpulver
: ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system, Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

:

Använd mängd
Årlig mängd

: 500000 kg

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
0,45 mPa.s vid 20 °C

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord

: 98,5 %
: 1%
: 0,5 %

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
: 70 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
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Avfallsbehandling

: Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt.

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC1, PC9c, PC18:
Lim, tätningsmedel, Fingerfärger, Tryckfärg och färgpulver
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
: Vätska, ångtryck > 10 kPa

Andra givna driftsförhållanden som påverkar konsumenters exponering
Utrymmesstorlek
: 20 m3
Anmärkning

: Förutsätter att verksamheten är vid omgivningstemperaturen
(om inget annat anges).

Förhållanden och åtgärder avseende skydd för konsumenter (t ex beteenderåd, personligt
skydd och hygien)
Applikationssätt
: Lim, hobbybruk
Konsumentåtgärder
: Om inte annat anges omfattas koncentrationer upp till 70 %,
Om inte annat anges omfattas användningsfrekvens av upp till
1 gånger om dagen, Om inte annat anges omfattas
användning av mängder upp till 9 g, Täcker hudkontaktyta
upp till 35,73 cm2, Förutsätter användning i ett rum på 20 m3,
Omfattar exponering upp till 4 timmar/händelse, Undvik att
använda om fönstren är stängda., Undvik att använda i
utrymmen med stängda dörrar.
Applikationssätt
: Spraylim

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
Jord
Reningsverk
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Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,000426
mg/L
0,00254
mg/kg dwt
0,000057
mg/L
0,00034
mg/kg dwt
0,0000921
mg/kg dwt
0,000343

0,00164
0,00203
0,00219
0,00272
0,000384
< 0,000001

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
mg/L
Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PC1_1

ECETOC TRA

Inandning,
Kroniska
effekter,
Högsta
förutsedda
exponering
Inandning,
Akuta effekter
Inandning,
Kroniska
effekter
Inandning,
Akuta effekter
Inandning,
Kroniska
effekter
Inandning,
Akuta effekter
Inandning,
Kroniska
effekter
Inandning,
Akuta effekter
Inandning,
Kroniska
effekter
Inandning,
Akuta effekter
Hudkontakt,
Högsta
förutsedda
exponering

PC1_3

PC9b_2

PC9c

PC18

PC1_1

PC1_3
PC9b_2
PC9c
PC18
PC9c

Värde

Förtäring,
Akuta
effekter,
Högsta
förutsedda
exponering
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Exponeringsnivå

RCR

5,23 mg/m3

0,0142

5,23 mg/m3

0,0142

1,55 mg/m3

0,00422

94,6 mg/m3

0,257

2,26 mg/m3

0,00615

68,7 mg/m3

0,187

25,4 mg/m3

0,0692

25,4 mg/m3

0,0692

10,1 mg/m3

0,0275

10,1 mg/m3

0,0275

3,75 mg/kg/dag

0,101

1,6 mg/kg/dag
2,57 mg/kg/dag
11,4 mg/kg/dag
1,07 mg/kg/dag
2 mg/kg/dag

0,0432
0,0694
0,308
0,0289
0,444

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa

Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Ej tillämplig för allmän användning. Vid användning av andra
riskhanteringsåtgärder/
driftsvillkor ska användarna se till att riskerna sänks till minsta jämförbara nivå. Tillgängliga riskdata
medger inte härledning av DNEL för dermal irritation. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ
riskkarakterisering. Förutspådda exponeringar förväntas inte överstiga de tillämpliga gränsvärdena för
konsumentreferenser när användarvillkoren / riskhanteringsåtgärder som anges i avsnitt 2 genomförs.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Beläggningar
Huvudsakliga användargrupper
Kemisk produktkategori

Miljöavgivningskategorier

: SU 21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (=
allmänheten = konsumenter)
: PC9a: Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel,
färgborttagningsmedel
: ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system, Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

: PROC10, PROC13, Täcker upp till 25 % av ämnet i
blandningen.
: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, Täcker upp till 100 %
av ämnet i blandningen (om inget annat anges).
: 0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Årlig mängd
Årlig mängd per anläggning

: 55000000 kg
: 5500000 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC9a: Ytbeläggningar
och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
: Flytande ämne
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3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a
ERC8d

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
Jord
Reningsverk

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,000426
mg/L
0,00254
mg/kg dwt
0,000057
mg/L
0,00034
mg/kg dwt
0,0000921
mg/kg dwt
0,000343
mg/L

0,00164
0,00203
0,00219
0,00272
0,000384
< 0,000001

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PC9a_2

ECETOC TRA

Inandning,
Kroniska
effekter,
Högsta
förutsedda
exponering
Inandning,
Akuta effekter
Inandning,
Kroniska
effekter
Inandning,
Akuta effekter
Hudkontakt,
Kroniska
effekter,
Högsta
förutsedda
exponering
Hudkontakt,
Kroniska
effekter

PC9a_3

PC9a_2

PC9a_3

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

0,255 mg/m3

0,000694

31,1 mg/m3

0,0847

0,00713 mg/m3

0,000019

1,3 mg/m3

0,00354

0,0455
mg/kg/dag

0,00122

0,0316
mg/kg/dag

0,000854

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa

Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Ej tillämplig för allmän användning. Vid användning av andra
riskhanteringsåtgärder/
driftsvillkor ska användarna se till att riskerna sänks till minsta jämförbara nivå. Tillgängliga riskdata
medger inte härledning av DNEL för dermal irritation. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ
riskkarakterisering. Förutspådda exponeringar förväntas inte överstiga de tillämpliga gränsvärdena för
konsumentreferenser när användarvillkoren / riskhanteringsåtgärder som anges i avsnitt 2 genomförs.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Kosmetiska produkter
Huvudsakliga användargrupper
Kemisk produktkategori
Miljöavgivningskategorier

: SU 21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (=
allmänheten = konsumenter)
: PC39: Kosmetika, kroppsvårdsprodukter
: ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av
processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna
system
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Viskositet, dynamisk

:

Använd mängd
Årlig mängd

: 500000 kg

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
0,45 mPa.s vid 20 °C

Användningsfrekvens och varaktighet
Engångsexponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Övrig dataAnnan information
: Upptagande ytvattenflöde är 18000 m3/d.

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
: 90 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC39: Kosmetika,
kroppsvårdsprodukter

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment
Ytterligare goda praxisråd
: I allmänhet täcker andra lagar användningen av parfymer,
dofter, (PC 28) och kosmetika. Produkter för personlig vård
(PC 39) täcks vanligtvis genom andra lagar.
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3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
Jord

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,003 mg/L
0,004 mg/kg
dwt
0,0003 mg/L
0,0004
mg/kg dwt
0 mg/kg dwt

0,011
0,003
0,011
0,003
0

Hälsa

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa

Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Ej tillämplig för allmän användning.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Jordbrukskemikalier
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC11: Icke-industriell sprayning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
: ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system, Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
Produktegenskaper
Viskositet, dynamisk

:

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)
Anmärkning

: 5000000 kg
: 97,1 kg
: Ej tillämplig för allmän användning.

0,45 mPa.s vid 20 °C

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0,9 %
: 0,01 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0,09 %
Anmärkning
: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Förebygg miljöavfall i
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Anmärkning

enlighet med myndighetskrav.
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
: 88 %
Procentandel avlägsnad från
avloppsvattnet
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: Extern behandling och deponering av avfall bör uppfylla
gällande lokala och/eller nationella föreskrifter., Kan
förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. (Effektivitet (av
en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13: Användning i sluten, kontinuerlig
process med enstaka kontrollerade exponeringar, Användning vid satsvisa och andra
processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår, Överföring av ämne eller
beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/
till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål, Ickeindustriell sprayning, Behandling av varor med doppning ochgjutning
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Ventilationshastighet per timme
: 3-5
Anmärkning
: PROC11
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.
Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

:

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
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PROC8b, Överföring
från/upphällning från behållare,
Inomhus

:

Blandningsprocess, Inomhus,
PROC4

:

Manuell applicering genom
sprutning/dimridåpåföring,
Inomhus, med punktutsug,
PROC11

:

Manuell applicering genom
sprutning/dimridåpåföring,
Upphällning från små behållare,
PROC11

:

Manuell applicering genom
sprutning/dimridåpåföring,
Inomhus, med punktutsug, Med
potentiell aerosolbildning, PROC11

:

Manuell applicering genom
sprutning/dimridåpåföring,
Utomhus, Med potentiell
aerosolbildning, PROC11

:

Maskinell applicering genom
sprutning/dimridåpåföring,
Utomhus, PROC11

:

enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns förhöjd allmänventilation a mekanisk art.
(Effektivitet (av en mätning): 70 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns förhöjd allmänventilation a mekanisk art.
(Effektivitet (av en mätning): 70 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Genomför i en vantilerad bås eller i en
inneslutning med utsug. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Andra hudskyddsåtgärder såsom ogenomträngliga dräkter
och ansiktsskydd kan behövas under verksamhet med hög
spridning som kan leda till betydande aerosolutsläpp, t.ex.
sprutning.Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.
(Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus. Använd andningsskydd
som uppfyller kraven i EN140 med filter av typ A eller
bättre.Byt filtret på andningsskyddet dagligen.Använd lämpliga
handskar testade enligt EN374.Andra hudskyddsåtgärder
såsom ogenomträngliga dräkter och ansiktsskydd kan
behövas under verksamhet med hög spridning som kan leda
till betydande aerosolutsläpp, t.ex. sprutning. (Effektivitet (av
en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Genomför i en vantilerad bås eller i en
inneslutning med utsug. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.Andra
hudskyddsåtgärder såsom ogenomträngliga dräkter och
ansiktsskydd kan behövas under verksamhet med hög
spridning som kan leda till betydande aerosolutsläpp, t.ex.
sprutning. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus. Använd andningsskydd
som uppfyller kraven i EN140 med filter av typ A eller
bättre.Byt filtret på andningsskyddet dagligen.Använd lämpliga
handskar testade enligt EN374.Andra hudskyddsåtgärder
såsom ogenomträngliga dräkter och ansiktsskydd kan
behövas under verksamhet med hög spridning som kan leda
till betydande aerosolutsläpp, t.ex. sprutning. (Effektivitet (av
en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus., Applicera i en ventilerad
bås försedd med filtrerad luft under övertryck och med en
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Maskinell applicering genom
sprutning/dimridåpåföring,
Utomhus, Med potentiell
aerosolbildning, PROC11

:

Ad hoc manuell applicering
medelst triggersprayer, doppning
etc., PROC13

:

Rengöring och underhåll av
utrustning, PROC8a

:

Avyttring av avfall, PROC8a

:

Förvaring, med provtagning,
PROC2

:

skyddsfaktor på < 20., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 95 %) Använd lämpliga handskar testade enligt
EN374. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus., Applicera i en ventilerad
bås försedd med filtrerad luft under övertryck och med en
skyddsfaktor på < 20., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 95 %) Använd lämpliga handskar testade enligt
EN374. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
utan punktutsug, Se till att det finns förhöjd allmänventilation a
mekanisk art., Sörj för att arbetet utförs utomhus. (Effektivitet
(av en mätning): 70 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll.,
Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i
väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 5 %., , eller:
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Sörj för att arbetet utförs utomhus.
Använd andningsskydd som uppfyller kraven i EN140 med
filter av typ A eller bättre.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Förvara ämnet i ett slutet system.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a
ERC8d

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180-

Jord
Jord

Jord
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Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,000438
mg/L
0,00261
mg/kg dwt
0,0000582
mg/L
0,000347
mg/kg dwt
0,0000978
mg/kg dwt
0,0000921
mg/kg dwt

0,00168

0,0000908
mg/kg dwt

0,00209
0,00224
0,00278
0,000593
0,000558

0,00055

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
dagars
Luft
Reningsverk

0,000348
mg/m3
0,00137
mg/L

0,000002

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC8b

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC4
PROC11
PROC11
PROC11
PROC11
PROC11
PROC11
PROC13
PROC8a
PROC8a
PROC2

Värde

Exponeringsnivå

RCR

45 ppm
8,2 mg/kg/dag
45 ppm
4,1 mg/kg/dag
84 ppm
13 mg/kg/dag
42 ppm
13 mg/kg/dag
1,68 mg/m3
13 mg/kg/dag
0,84 mg/m3
13 mg/kg/dag
21 ppm
13 mg/kg/dag
0,42 mg/m3
13 mg/kg/dag
45 ppm
8,2 mg/kg/dag
60 ppm
8,2 mg/kg/dag
70 ppm
2,7 mg/kg/dag
30 ppm
0,82 mg/kg/dag

0,225
0,131
0,225
0,065
0,42
0,204
0,21
0,204
0
0,204
0
0,204
0,105
0,204
0
0,204
0,225
0,131
0,3
0,131
0,35
0,044
0,15
0,013

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot

Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Jordbrukskemikalier
Huvudsakliga användargrupper
Kemisk produktkategori
Miljöavgivningskategorier

: SU 21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (=
allmänheten = konsumenter)
: PC27: Växtskyddsmedel
: ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av
processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna
system
Produktegenskaper
Viskositet, dynamisk

:

0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
: 500000 kg
Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord

: 90 %
: 1%
: 9%

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt.

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC27:
Växtskyddsmedel
Produktegenskaper
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning

: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
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Andra givna driftsförhållanden som påverkar konsumenters exponering
Anmärkning

: Förutsätter att verksamheten är vid omgivningstemperaturen
(om inget annat anges).

Förhållanden och åtgärder avseende skydd för konsumenter (t ex beteenderåd, personligt
skydd och hygien)
Applikationssätt
: Växtskyddsmedel
Konsumentåtgärder
: Om inte annat anges omfattas koncentrationer upp till 25 %,
Om inte annat anges omfattas användningsfrekvens av upp till
1 gånger om dagen, Om inte annat anges omfattas
användning av mängder upp till 50 g, Täcker hudkontaktyta
upp till 857,00 cm2, Förutsätter användning i ett rum på 20
m3, Förutsättning användning med ändamålsenlig ventilation,
Omfattar exponering upp till 0,5 timmar/händelse

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
Jord
Reningsverk

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,000438
mg/L
0,00261
mg/kg dwt
0,0000582
mg/L
0,000347
mg/kg dwt
0,0000978
mg/kg dwt
0,00137
mg/L

0,00168
0,00209
0,00224
0,00278
0,000408
0,000002

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PC27

ECETOC TRA

Inandning,
Akuta effekter
Hudkontakt,
Långtids systemiska
effekter
Förtäring,
Akuta effekter

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

11,2 mg/m3

0,0305

32 mg/kg/dag

0,867

0 mg/kg/dag

0

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa

Ej tillämplig för allmän användning. Vid användning av andra riskhanteringsåtgärder/
driftsvillkor ska användarna se till att riskerna sänks till minsta jämförbara nivå. Tillgängliga riskdata
medger inte härledning av DNEL för dermal irritation. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ
riskkarakterisering. Förutspådda exponeringar förväntas inte överstiga de tillämpliga gränsvärdena för
konsumentreferenser när användarvillkoren / riskhanteringsåtgärder som anges i avsnitt 2 genomförs.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Rengöringsmedel
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC7: Industriell sprayning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
: ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte
kommer att utgöra någon del av varan
Produktegenskaper
Viskositet, dynamisk

:

0,45 mPa.s vid 20 °C

Använd mängd
Daglig mängd för vitt spridda
användningar (Msafe)

: 250000 kg
: 173.000 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 20 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Antal emissionsdagar per år
: 20
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 30 %
: 0,01 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0%
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Anmärkning

Anmärkning

: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Förebygg miljöavfall i
enlighet med myndighetskrav.
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Luft
: Behandla luftutsläpp för att åstadkomma en typisk
borttagningseffektivitet om (%): (Effektivitet (av en mätning):
70 %)
Jord
: Jordutsläppskontroller är inte tillämpliga eftersom det inte sker
något direkt utsläpp i jorden.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
Anmärkning
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: Extern behandling och deponering av avfall bör uppfylla
gällande lokala och/eller nationella föreskrifter., Kan
förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. (Effektivitet (av
en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13: Användning i
sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar, Användning i
slutna satsvisa processer (syntes eller formulering), Användning vid satsvisa och andra
processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår, Industriell sprayning,
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på
platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller
beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål, Applicering med roller eller strykning, Behandling av varor
med doppning ochgjutning
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Processtemperatur
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: 60 °C
: PROC4

: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
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Anmärkning

: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Bulköverföringar, För ändfamålet
avsedda anläggningar, PROC8b

Automatiserad bearbetning i (halv) slutna system., Användning i
inneslutna system, PROC2
Automatiserad bearbetning i (halv) slutna system.,
Fat/batchöverföringar, Användning
i inneslutna system, PROC3
Applicering av rengöringsprodukter
i slutna system, PROC2
Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
PROC8a

Användning i inneslutna
batchframställningar, Behandling
genom upphettning, PROC4
Avfettning av små föremål i
rengöringsstation, PROC13

Rengöring med lågtryckstvättare,
PROC10

Rengöring med högtryckstvättare,
PROC7

Manual, Ytor, Rengöring, ej
sprutning, PROC10

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation., Rengör överföringsledningar före
nerkoppling., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 97
%)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.

:

: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.

: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation., Rengör överföringsledningar före
nerkoppling., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90
%)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Avlägsna spillet
omedelbart.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme). Använd andningsskydd som
uppfyller kraven i EN140 med filter av typ A eller bättre.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Använd andningsskydd som uppfyller kraven i EN140 med
filter av typ A eller bättre.Byt filtret på andningsskyddet
dagligen. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme). Använd andningsskydd som
uppfyller kraven i EN140 med filter av typ A eller bättre.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
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Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC4

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Värde

Exponerings
nivå

RCR

0,000462
mg/L
0,00698
mg/kg dwt
0,0000607
mg/L
0,000784
mg/kg dwt
0,00114
mg/kg dwt
0,000882
mg/kg dwt

0,0045

Jord

0,00112
mg/kg dwt

Luft

0,00606
mg/m3
0,0625 mg/L

Reningsverk

0,00558
0,00508
0,00627
0,00691
0,00535

0,00679

0,000096

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC8b

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

PROC2
PROC3
PROC2
PROC8a
PROC4
PROC13
PROC10
PROC7
PROC10

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

4,5 ppm
0,68 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
0,68 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag
75 ppm
27 mg/kg/dag
50 ppm
43 mg/kg/dag
75 ppm
27 mg/kg/dag

0,023
0,011
0,125
0,022
0,25
0,011
0,125
0,022
0,125
0,022
0,25
0,011
0,125
0,022
0,375
0,435
0,25
0,68
0,375
0,435

E-SDS
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Ethylacetat
4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ytterligare information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs
ytterligare riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Ytterligare information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning
(dvs. RCRs > 1) krävs ytterligare riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik
kemikaliesäkerhetsbedömning.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Rengöringsmedel
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC11: Icke-industriell sprayning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
: ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av
processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna
system
Produktegenskaper
Viskositet, dynamisk

:

Använd mängd
Årlig mängd
(Msafe)

: 100000 kg
: 3,05 kg

0,45 mPa.s vid 20 °C

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
Utspädningsfaktor (kustområden)
: 100
Anmärkning
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 100 %
: 100 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0%
Anmärkning
: Förebygg miljöavfall i enlighet med myndighetskrav.
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
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ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Jord
: Jordutsläppskontroller är inte tillämpliga eftersom det inte sker
något direkt utsläpp i jorden.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: Extern behandling och deponering av avfall bör uppfylla
gällande lokala och/eller nationella föreskrifter., Kan
förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. (Effektivitet (av
en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13: Användning i
sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar, Användning i
slutna satsvisa processer (syntes eller formulering), Användning vid satsvisa och andra
processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår, Överföring av ämne eller
beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/
till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål, Applicering
med roller eller strykning, Icke-industriell sprayning, Behandling av varor med doppning
ochgjutning
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

: Täcker upp till 25 % av ämnet i blandningen.
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

:

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
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Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
För ändfamålet avsedda
anläggningar, PROC8b
Automatiserad bearbetning i (halv) slutna system., Användning i
inneslutna system, PROC2
Automatiserad bearbetning i (halv) slutna system.,
Fat/batchöverföringar, Användning
i inneslutna system, PROC3
Halvautomatiserad process. (t ex
halvautomatisk applicering av
golvvårds- och
underhållsprodukter), PROC4
Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
Utomhus, PROC8a

Doppning, nedsänkning och
hällning, Manual, Ytor, Rengöring,
PROC13
Rengöring med lågtryckstvättare,
Rollning, penselpåföring, ej
sprutning, PROC10
Rengöring med högtryckstvättare,
Sprutning, Inomhus, PROC11

Rengöring med högtryckstvättare,
Sprutning, Utomhus, PROC11

Sprutning, Manual, Ytor,
Rengöring, PROC10

Ad hoc manuell applicering
medelst triggersprayer, doppning
etc., Rollning, penselpåföring,
PROC10

hudvårdsprogram.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme). Använd andningsskydd som uppfyller
kraven i EN140 med filter av typ A eller bättre.Byt filtret på
andningsskyddet dagligen. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 5 %.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 1 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus. Använd lämpliga handskar
testade enligt EN374.Andra hudskyddsåtgärder såsom
ogenomträngliga dräkter och ansiktsskydd kan behövas under
verksamhet med hög spridning som kan leda till betydande
aerosolutsläpp, t.ex. sprutning.Använd andningsskydd som
uppfyller kraven i EN140 med filter av typ A eller bättre.
(Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 5 %.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Använd andningsskydd som uppfyller kraven i EN140 med
filter av typ A eller bättre.Byt filtret på andningsskyddet
dagligen. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
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Applicering av rengöringsprodukter
i slutna system, Utomhus, PROC4

Rengöring av medicinsk
utrustning, PROC4

: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus., Kapslade maskiner
(Effektivitet (av en mätning): 50 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 80 %)

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Exponerings
nivå

RCR

0,00075
mg/L
0,00448
mg/kg dwt
0,0000894
mg/L
0,000533
mg/kg dwt
0,000242
mg/kg dwt
0,000127
mg/kg dwt

0,00288

Jord

0,0001
mg/kg dwt

0,000606

Luft

0,000348
mg/m3
0,0274 mg/L

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Reningsverk

Värde

0,00358
0,00344
0,00426
0,00147
0,00077

0,000042

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC8b

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning

PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC13

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

45 ppm
8,2 mg/kg/dag
30 ppm
0,82 mg/kg/dag
60 ppm
0,41 mg/kg/dag
45 ppm
4,1 mg/kg/dag
21 ppm
8,2 mg/kg/dag
45 ppm

0,225
0,131
0,15
0,013
0,3
0,007
0,225
0,065
0,105
0,131
0,225

E-SDS
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PROC10
PROC11
PROC11
PROC10
PROC10
PROC4
PROC4

Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

8,2 mg/kg/dag
90 ppm
16 mg/kg/dag
60 ppm
21 mg/kg/dag
70 ppm
2,1 mg/kg/dag
70 ppm
5,4 mg/kg/dag
60 ppm
16 mg/kg/dag
52,5 ppm
4,1 mg/kg/dag
30 ppm
4,1 mg/kg/dag

0,131
0,45
0,261
0,3
0,34
0,35
0,034
0,35
0,087
0,3
0,261
0,263
0,065
0,15
0,065

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Smörjmedel
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC7: Industriell sprayning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC17: Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis
öppen process
PROC18: Infettning vid högenergibetingelser
: ERC4, ERC7: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan, Industriell användning av ämnen i slutna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC4, ERC7: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter,
som inte kommer att utgöra någon del av varan, Industriell användning av ämnen i slutna
system
Produktegenskaper
Viskositet, dynamisk
Använd mängd
Årlig mängd
Daglig mängd för vitt spridda
användningar (Msafe)

:

0,45 mPa.s vid 20 °C

: 250000 kg
: 4.030 kg

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 20 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
Utspädningsfaktor (flod)
: 10
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Utspädningsfaktor (kustområden)
Anmärkning

: 100
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.

Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Antal emissionsdagar per år
: 20
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0,3 %
: 0,1 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0,1 %
Anmärkning
: Täck marken på lagringsplatser för att förhindra mark och
vattenförorening vid eventuella spill., Förebygg miljöavfall i
enlighet med myndighetskrav., Villkor som anges i SPERC
faktablad ger upphov till följande frisläppningsandelar:
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Vatten
: Behandla anläggningens avloppsvatten (innan vattenutsläpp
tas emot) för att ge den önskade reningsgraden >= (%):
(Effektivitet (av en mätning): 88 %)
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
Anmärkning
: Vid utsläpp till reningsverk för hushåll krävs det ingen
avloppsvattenrening i anläggningen.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: Extern behandling och deponering av avfall bör uppfylla
gällande lokala och/eller nationella föreskrifter., Kan
förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. (Effektivitet (av
en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering,
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar,
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering), Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår, Industriell
sprayning, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för
ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning), Applicering med roller eller
strykning, Behandling av varor med doppning ochgjutning, Smörjning vid
högenergibetingelser och i en delvis öppen process, Infettning vid högenergibetingelser
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
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Ethylacetat
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning

Använd mängd
Anmärkning

anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
omgivningstemperaturen).
: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera ämnet inom slutet system.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera ämnet inom slutet system.

Allmänna exponeringar (slutna
system), PROC1
Allmänna exponeringar (slutna
system), Satsvis process, med
provtagning, PROC3
Allmänna exponeringar (öppna
system), PROC4
Bulköverföringar, PROC8b

Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
För ändfamålet avsedda
anläggningar, PROC8b

Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
Ej för ändamålet avsedda
anläggningar, PROC8a
Initial fabrikspåfyllning av
utrustning, PROC9
Användning och smörjning av
öppen högenergetisk utrustning,
PROC17

Användning och smörjning av

:

: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Avlägsna spillet
omedelbart.
Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Se till att materialöverföringar är inneslutna
eller under utsugsventilation., Ventilera undanträngda ångor
från långt håll. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Avlägsna spillet
omedelbart.
Överför genom sluten ledning., Rengör överföringsledningar
före nerkoppling., Se till att materialöverföringar är inneslutna
eller under utsugsventilation., Ventilera undanträngda ångor
från långt håll. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Använd fatpumpar., Överför genom sluten ledning. (Effektivitet
(av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet
eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid
öppnanden., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 95
%)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
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öppen högenergetisk utrustning,
PROC18

Rollning, penselpåföring, Manual,
PROC10

:

Behandling genom doppning och
överflödning, PROC13

:

Sprutning, PROC7

:

Underhåll (av större
anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar, med
punktutsug, PROC8b
Underhåll (av större
anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar, utan
punktutsug, PROC8b

:

Underhåll av småsaker, PROC8a

:

Upparbetning av kasserade
artiklar, PROC9

:

Förvaring, PROC2

:

:

Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet
eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid
öppnanden., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 95
%)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Automatiserad
aktivitet där det är möjligt., Ge produkten tid till att rinna av
från arbetsstycket.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Begränsa tillträdet till
öppningsområdena till utrustningen. (Effektivitet (av en
mätning): 50 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Automatiserad
aktivitet där det är möjligt.
Genomför i en vantilerad bås eller i en inneslutning med
utsug., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 95 %)
Använd andningsskydd som uppfyller kraven i EN140 med
filter av typ A eller bättre.Byt filtret på andningsskyddet
dagligen.Använd lämpliga handskar testade enligt
EN374.Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som
skydd mot hudexponering. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 97 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Töm eller tabort ämnet från utrustningen före avbrott eller
underhåll., Bevara rester efter tömning av tank i slutet
lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande
återanvändning. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Undvik manuell
kontakt med våta arbetsstycken.
Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll.,
Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i
väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning.
(Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme)., Se till att materialöverföringar är
inneslutna eller under utsugsventilation., Bevara rester efter
tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på
bortskaffande eller efterföljande återanvändning.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Förvara ämnet i ett slutet system., Undvik provtagning genom
doppning.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Miljö
Bidragsscenari

Bedömningsme

Särskilda

Avdelning
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Värde

Exponerings

RCR

E-SDS
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Ethylacetat
o

toder för
exponering

ERC4
ERC7

ECETOC TRA

nivå

förhållande
n
Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

0,000833
mg/L
0,0472
mg/kg dwt
0,0000976
mg/L
0,00481
mg/kg dwt
0,00356
mg/kg dwt
0,000936
mg/kg dwt

Jord

0,00034
mg/kg dwt

Luft

0,000405
mg/m3
0,625 mg/L

Reningsverk

0,0305
0,0378
0,31
0,0385
0,0216
0,00567

0,00206

0,000962

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC1

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning

PROC3
PROC4
PROC8b
PROC8b
PROC8a
PROC9
PROC17
PROC18
PROC10
PROC13
PROC7
PROC8b

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

0,01 ppm
0,03 mg/kg/dag
50 ppm
0,69 mg/kg/dag
10 ppm
6,8 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
14 mg/kg/dag
60 ppm
6,8 mg/kg/dag
5 ppm
27 mg/kg/dag
5 ppm
14 mg/kg/dag
75 ppm
27 mg/kg/dag
87,5 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
8,5 mg/kg/dag
4,5 ppm

0
0
0,25
0,011
0,05
0,109
0,15
0,218
0,15
0,218
0,25
0,218
0,3
0,109
0,025
0,435
0,025
0,218
0,375
0,435
0,438
0,218
0,25
0,136
0,023

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat

PROC8b
PROC8a
PROC9
PROC2

Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

14 mg/kg/dag
30 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
14 mg/kg/dag
60 ppm
6,8 mg/kg/dag
25 ppm
1,3 mg/kg/dag

0,218
0,15
0,218
0,25
0,218
0,3
0,109
0,125
0,022

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ytterligare information om skalning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-forindustries-libraries.html). Om skalning visar ett tillstånd av farlig användning (dvs. RCRs > 1) krävs
ytterligare riskhanteringsåtgärder eller en platsspecifik kemikaliesäkerhetsbedömning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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1. Kort titel för exponeringsscenariot:
Smörjmedel
Huvudsakliga användargrupper
Processkategorier

Miljöavgivningskategorier

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC11: Icke-industriell sprayning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC17: Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis
öppen process
PROC18: Infettning vid högenergibetingelser
PROC20: Värme- och trycköverföringsoljor vid dispersiv,
yrkesmässig användning men i slutna system
: ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av
processhjälpmedel i öppna system

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering:
ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna
system
Produktegenskaper
Viskositet, dynamisk
Använd mängd
Årlig mängd
Daglig mäng per anläggning
(Msafe)
Anmärkning

:

0,45 mPa.s vid 20 °C

: 100000 kg
: 3,05 kg
: Ej tillämplig för allmän användning.

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: 365 dagar/år
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
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Utspädningsfaktor (flod)
Utspädningsfaktor (kustområden)
Anmärkning

: 10
: 100
:
Substansen är en unik struktur., Lätt biologiskt nedbrytbar.

Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 100 %
: 100 %
Emission eller utsläppsfaktor:
vatten
Emission eller utsläppsfaktor: jord
: 0%
Anmärkning
: Förebygg miljöavfall i enlighet med myndighetskrav.
Anmärkning
: Lagra all VOC-innehållande avfall i slutna, säkra behållare (t
ex bulktankar, IBC:er, fat).
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder
Jord
: Jordutsläppskontroller är inte tillämpliga eftersom det inte sker
något direkt utsläpp i jorden.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Avloppsvattenreningsanläggningen
: 2.000 m3/d
s utsläppshastighet
Effektivitet (av en mätning)
: 88 %
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern avfallsbehandling för kvittblivning
Avfallsbehandling
: Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med
lokala bestämmelser.
Bortskaffningsmetoder
: Extern behandling och deponering av avfall bör uppfylla
gällande lokala och/eller nationella föreskrifter., Kan
förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. (Effektivitet (av
en mätning): 99,9 %)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13,
PROC17, PROC18, PROC20: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering, Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar, Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering),
Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering
uppstår, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål, Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för
ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning), Applicering med roller eller
strykning, Icke-industriell sprayning, Behandling av varor med doppning ochgjutning,
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process, Infettning vid
högenergibetingelser, Värme- och trycköverföringsoljor vid dispersiv, yrkesmässig
användning men i slutna system
Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel
Fysikalisk form (vid användning)
Anmärkning

: Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).
: Vätska, ångtryck > 10 kPa
: Bearbetning genomförd vid förhöjd temperatur (> 20 °C över
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Processtemperatur
Anmärkning
Använd mängd
Anmärkning

omgivningstemperaturen).
: 50 °C
: PROC8a

: Ej tillämpbart.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).
Andra användningsvillkor som
påverkar arbetarens exponering

Bidragsscenario
Allmänna åtgärder (hudirriterande
ämnen)

Allmänna exponeringar (slutna
system), PROC1
Allmänna exponeringar (slutna
system), Satsvis process, med
provtagning, PROC3
PROC20

: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd., Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C
över omgivningstemparaturen.

:

:
:

:

Allmänna exponeringar (öppna
system), PROC4

:

Bulköverföringar, PROC8b

:

Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
För ändfamålet avsedda
anläggningar, PROC8b
Påfyllning/iordningsställande av
utrustning från fat och behållare.,
Ej för ändamålet avsedda
anläggningar, PROC8a

:

Användning och smörjning av
öppen högenergetisk utrustning,
Inomhus, PROC17

Användning och smörjning av
öppen högenergetisk utrustning,
Inomhus, PROC18

Riskhanteringsåtgärder
Om upprepad och/eller långvarig exponering av huden för
substansen är sannolik ska lämpliga handskar som har testats
enligt EN374 bäras och de anställda förses med ett
hudvårdsprogram.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Hantera ämnet inom slutet system.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Hantera ämnet inom slutet system.
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Begränsa tillträdet till öppningsområdena till utrustningen.
(Effektivitet (av en mätning): 50 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., Se till att materialöverföringar är inneslutna eller
under utsugsventilation., med punktutsug (Effektivitet (av en
mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Överför genom sluten ledning., Hantera ämnet inom slutet
system. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Överför genom sluten ledning., Använd fatpumpar eller häll
försiktigt från behållaren. (Effektivitet (av en mätning): 80 %)

: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Sörj för att arbetet utförs utomhus.,
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren., Se till
att det finns förhöjd allmänventilation a mekanisk art.
(Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet
eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid
öppnanden., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90
%)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet
eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid
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Användning och smörjning av
öppen högenergetisk utrustning,
Utomhus, PROC17
Underhåll (av större
anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar, PROC8a

Underhåll (av större
anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar, förhöjd
temperatur, PROC8a
Underhåll av småsaker, PROC9

Rollning, penselpåföring, Manual,
med punktutsug, PROC10

Rollning, penselpåföring, Manual,
utan punktutsug, PROC10

Sprutning, med punktutsug,
PROC11

Sprutning, utan punktutsug,
PROC11

Behandling genom doppning och
överflödning, PROC13
Förvaring, PROC2

öppnanden. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 5 %.
Sörj för att arbetet utförs utomhus.
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Sörj för att arbetet utförs utomhus., Töm
systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll.,
Rengör överföringsledningar före nerkoppling. (Effektivitet (av
en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns utsugsventilation vid ställen där emissioner
uppstår., Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid
underhåll., Rengör överföringsledningar före nerkoppling.,
med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme)., Töm eller tabort ämnet från
utrustningen före avbrott eller underhåll., Bevara rester efter
tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på
bortskaffande eller efterföljande återanvändning. (Effektivitet
(av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Säkerställ en hög allmän ventilationsnivå (minst 3 till 5
luftbyten per timme)., Se till att det finns utsugsventilation vid
ställen där emissioner uppstår., med punktutsug (Effektivitet
(av en mätning): 80 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Använd andningsskydd som uppfyller kraven i EN140 med
filter av typ A eller bättre.Byt filtret på andningsskyddet
dagligen. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Genomför i en vantilerad bås eller i en inneslutning med
utsug., med punktutsug (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Begränsa ämnets
innehåll i produkten till 25 %.
Använd andningsskydd som uppfyller kraven i EN140 med
filter av typ A eller bättre.Byt filtret på andningsskyddet
dagligen.Använd lämpliga handskar testade enligt
EN374.Andra hudskyddsåtgärder såsom ogenomträngliga
dräkter och ansiktsskydd kan behövas under verksamhet med
hög spridning som kan leda till betydande aerosolutsläpp, t.ex.
sprutning. (Effektivitet (av en mätning): 90 %)
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar., Ge produkten tid
till att rinna av från arbetsstycket.
Se till att det finns fullgod allmän- eller kontrollerad ventilation
(5 till 10 luftbyten per timme).
: Undvik att utföra arbete i mer än 8 timmar.
Förvara ämnet i ett slutet system.

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
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E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat
Miljö
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

ERC8a

ECETOC TRA

Särskilda
förhållande
n

Avdelning

Exponerings
nivå

RCR

0,00075
mg/L
0,00448
mg/kg dwt
0,0000894
mg/L
0,000533
mg/kg dwt
0,000242
mg/kg dwt
0,000127
mg/kg dwt

0,00288

Jord

0,0001
mg/kg dwt

0,000606

Luft

0,000348
mg/m3
0,0274 mg/L

Sötvatten
Sötvattenssed
iment
Havsvatten
Havssediment
jordbruk,
30-dagars
jordbruk,
180dagars
gräsmark,
180dagars

Jord
Jord

Reningsverk

Värde

0,00358
0,00344
0,00426
0,00147
0,00077

0,000042

Hälsa
Bidragsscenari
o

Bedömningsme
toder för
exponering

Särskilda
förhållanden

PROC1

ECETOC TRA

Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning

PROC3
PROC20
PROC4
PROC8b
PROC8b
PROC8a
PROC17
PROC18
PROC17
PROC8a
PROC8a

Värde
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Exponeringsnivå

RCR

0,01 ppm
0,03 mg/kg/dag
70 ppm
0,69 mg/kg/dag
25 ppm
1,7 mg/kg/dag
50 ppm
1,3 mg/kg/dag
50 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
14 mg/kg/dag
70 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
2,7 mg/kg/dag
50 ppm
1,3 mg/kg/dag
70 ppm
5,4 mg/kg/dag
70 ppm
14 mg/kg/dag
80 ppm

0
0
0,35
0,011
0,125
0,027
0,25
0,022
0,25
0,218
0,25
0,218
0,35
0,218
0,25
0,044
0,25
0,022
0,35
0,087
0,35
0,218
0,4

E-SDS
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ethylacetat

PROC9
PROC10
PROC10
PROC11
PROC11
PROC13
PROC2

Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt
Inandning
Hudkontakt

2,7 mg/kg/dag
15 ppm
6,8 mg/kg/dag
70 ppm
27 mg/kg/dag
50 ppm
27 mg/kg/dag
60 ppm
13 mg/kg/dag
60 ppm
13 mg/kg/dag
75 ppm
14 mg/kg/dag
50 ppm
1,3 mg/kg/dag

0,044
0,075
0,109
0,35
0,435
0,25
0,435
0,3
0,204
0,3
0,204
0,375
0,218
0,25
0,022

4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom
gränserna satta av exponeringsscenariot
Miljö
Ej tillämplig för allmän användning.
Hälsa
Information om skalningsberäkningar kan fås genom att skriva till t e-postadressen
"reach@de.sasol.com". Tillgängliga riskdata medger inte härledning av DNEL för dermal irritation.
Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering.
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