ES1 Sammansättning och omfyllning av ämnen och blandningar - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES1 Sammansättning och omfyllning av ämnen och blandningar - industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Sammansättning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Slutanvändningssektor

SU10

Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC2
specifik miljöutsläppskategori
AISE 7
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC3
PROC5
PROC8a

PROC8b

PROC9

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning
(exklusive legeringar)
Användningsbeskrivning
Formulering av beredningar
AISE SPERC 2.1.g.v1
Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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)

Annan information
Försäljningen i sig är ingen användning enligt definitionen i REACH. Om försäljningen dock inkluderar överföring av ämnen (t ex
omfyllning), rör det sig om en användning.

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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ES1 Sammansättning och omfyllning av ämnen och blandningar - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC2
specifik miljöutsläppskategori
AISE 7

Användningsbeskrivning
Formulering av beredningar
AISE SPERC 2.1.g.v1

(SpERC)

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC2
MSafe
17,8
t/dag
Utsläppsvillkor
ERC2
Kontinuerlig spridning
≤
220
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC2
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3
PROC5
PROC8a

PROC8b

PROC9

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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)

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC3, PROC5, PROC9
≤
100
%

PROC8a
≤
100

PROC3, PROC5, PROC9
Ej relevant

PROC8a
Ej relevant

%

PROC8b
≤
100

Tillämpade mängder
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PROC8b
Ej relevant

%

ES1 Sammansättning och omfyllning av ämnen och blandningar - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC3, PROC5, PROC9
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC8a
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC8b
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC3, PROC5, PROC9
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC8a
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC8b
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
97
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC3, PROC5, PROC9
PROC8a
PROC8b

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC3, PROC5, PROC9

Åtgärder

PROC8a

Åtgärder

PROC8b

Åtgärder

Handskydd
PROC3, PROC5, PROC9

Åtgärder

PROC8a

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8b

Effektivitet (%)
Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet
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ES1 Sammansättning och omfyllning av ämnen och blandningar - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.2

Region: SE

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC2
specifik miljöutsläppskategori
AISE 7

Användningsbeskrivning
Formulering av beredningar
AISE SPERC 2.1.g.v1

(SpERC)

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
AISE: http://www.aise.eu/reach/documents/A.I.S.E.%20SPERCs%20FS.zip
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC2
0,001
0,393
0,292
0,396
0,293
0,937
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3
PROC5
PROC8a

PROC8b

PROC9

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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)

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC3
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC9

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,39
0,46
0,39
0,39

0,01
0,27
0,27
0,14
0,14

0,24
0,66
0,74
0,52
0,52

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
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ES1 Sammansättning och omfyllning av ämnen och blandningar - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
AISE: http://www.aise.eu/reach/documents/A.I.S.E.%20SPERCs%20FS.zip
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC2
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Tömningsvolym reningsverk
2000
m³/dag
Flödeshastighet för upptagande
18000
m³/dag
ytvatten
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0,0001
Utsläppsfaktor mark
0

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Slutanvändningssektor

SU8

SU9
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC6a
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC1
PROC2
PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC9
PROC15

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive
petroleumprodukter)
Tillverkning av finkemikalier
Användningsbeskrivning
Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne
(användning av intermediärer)
Användningsbeskrivning
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)
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

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC6a

Användningsbeskrivning
Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne
(användning av intermediärer)

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC6a
MSafe
≤
12,2
t/dag
Utsläppsvillkor
ERC6a
Kontinuerlig spridning
≤
300
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC6a
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC9
PROC15

Användningsbeskrivning
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)
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

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde
Värde

PROC1, PROC2
≤
100
%
PROC8b
≤
100
%

PROC3, PROC9, PROC15
≤
100
%
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PROC8a
≤
100
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ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Tillämpade mängder
PROC1, PROC2
Ej relevant
PROC8b
Ej relevant

PROC3, PROC9, PROC15
Ej relevant

PROC8a
Ej relevant

PROC1, PROC2
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC8b
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC3, PROC9, PROC15
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC8a
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC1, PROC2
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC3, PROC9, PROC15
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC8a
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC8b
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
97
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC1, PROC2
PROC3, PROC9, PROC15
PROC8a
PROC8b

För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC1, PROC2

Åtgärder

PROC3, PROC9, PROC15
PROC8a

Åtgärder
Åtgärder

PROC8b

Åtgärder

"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Handskydd
PROC1, PROC2

Åtgärder

PROC3, PROC9, PROC15

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8a

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8b

Effektivitet (%)
Åtgärder

Region: SE

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC6a

Användningsbeskrivning
Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne
(användning av intermediärer)

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC6a
0,000
0,269
0,199
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark
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ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC9
PROC15

Användningsbeskrivning
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)
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

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC1
PROC2
PROC3
PROC8a
PROC8b
PROC9
PROC15

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,01
0,77
0,23
0,46
0,39
0,39
0,39

0,01
0,03
0,01
0,27
0,14
0,14
0,01

0,01
0,80
0,24
0,74
0,52
0,52
0,39

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
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ES2 Användning som mellanprodukt, processkemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

4.2

Region: SE

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC6a
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0
Utsläppsfaktor mark
0,0001
Annan information
ERC6a

4.3

EU TGD 2003 Part IV. Dispersive use; 3 = Chemical industry - chemicals used in synthesis;
33 = Intermediates

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES3 Användning som additiv i cement och betong - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES3 Användning som additiv i cement och betong - kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8f
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

EFCC 10
Kod
PROC5
PROC8a

PROC10
PROC13
PROC19
PROC21
PROC24

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande
i eller på en matris
EFCC SPERC 8F.1a.v1
Användningsbeskrivning
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
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig
Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor
Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material
och/eller varor

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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ES3 Användning som additiv i cement och betong - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8f
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

EFCC 10

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande
i eller på en matris
EFCC SPERC 8F.1a.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC8f
MSafe
27,7
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC8f
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC8f
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC5
PROC8a

PROC10
PROC13
PROC19
PROC21
PROC24

Användningsbeskrivning
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
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig
Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor
Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material
och/eller varor

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde
Värde

PROC5
≤
25
%
PROC13, PROC21, PROC24
≤
5
%
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PROC8a
≤
25
PROC19
≤
5

%
%

PROC10
≤
5

%

ES3 Användning som additiv i cement och betong - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Tillämpade mängder
PROC5
Ej relevant
PROC13, PROC21, PROC24
Ej relevant

PROC8a
Ej relevant
PROC19
Ej relevant

PROC10
Ej relevant

PROC5
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC13, PROC21, PROC24
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC8a
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC19
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC10
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC5
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC8a
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC10
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC13, PROC21, PROC24
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC19
Åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC5
PROC8a
PROC10
PROC13, PROC21, PROC24
PROC19

För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC5

Åtgärder

PROC8a

Åtgärder

PROC10

Åtgärder

PROC13, PROC21, PROC24

Åtgärder

PROC19

Åtgärder

"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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ES3 Användning som additiv i cement och betong - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Handskydd
PROC5

Åtgärder

PROC8a

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC10

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC13, PROC21, PROC24

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC19

Effektivitet (%)
Åtgärder

Region: SE

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs krävs.
95

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8f
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

EFCC 10

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande
i eller på en matris
EFCC SPERC 8F.1a.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
EFCC SPERC 8F.1a.v1:
http://info.vci.de/user_cc/SpERCs/SpERC_fact_sheet_for_professional_and_DIY_uses/SpER
C-Prof_and_DIY_Uses_EFCC_Nov_2010.pdf
Annan information
ERC8f

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC5
PROC8a

PROC10
PROC13
PROC19
PROC21
PROC24

Användningsbeskrivning
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
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig
Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor
Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material
och/eller varor

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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Riskkvot (RCR)

PROC5
PROC8a
PROC10
PROC13
PROC19
PROC21
PROC24

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,39
0,58
0,19
0,39
0,58
0,30
0,30

0,07
0,07
0,14
0,07
0,35
0,01
0,01

0,45
0,65
0,33
0,45
0,93
0,31
0,31

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
EFCC SPERC 8F.1a.v1:
http://info.vci.de/user_cc/SpERCs/SpERC_fact_sheet_for_professional_and_DIY_uses/SpER
C-Prof_and_DIY_Uses_EFCC_Nov_2010.pdf
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC8f
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0,01
Utsläppsfaktor mark
0,037

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES4 Användning av betong och cement - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES4 Användning av betong och cement - slutkonsumentanvändning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Konsumentens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Slutanvändning av privata konsumenter

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU21

Användningsbeskrivning
Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =
konsumenter)
Byggnads- och konstruktionsarbete

Slutanvändningssektor
SU19
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

EFCC 9

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
EFCC SPERC 8D.1a.v1

Kod
PC9b

Användningsbeskrivning
Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten
Aggregattillstånd
Inga data förhanden
Dammighet
Ej tillämplig

Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Övrig information
Inga data förhanden

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

EFCC 9

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
EFCC SPERC 8D.1a.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC8d
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Annan information
ERC8d

Användningen värderas som säker.
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ES4 Användning av betong och cement - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Användningsbeskrivning
Produktkategori (PC)
PC9b
Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera
Användningsvillkor för att kontrollera konsumentexponering
Hänvisning till faktablad som skall beaktas
ConsExpo (v4.1): Do-It-Yourself Products Fact Sheet
ConsExpo (v4.1): General Fact sheet
Ämnets koncentration
PC9b
≤
0,2

Värde

%

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Inga särskilda åtgärder erfordras.

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Det rör sig om maximala RCRs.
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

EFCC 9

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
EFCC SPERC 8D.1a.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
EFCC SPERC 8D.1a.v1:
http://info.vci.de/user_cc/SpERCs/SpERC_fact_sheet_for_professional_and_DIY_uses/SpER
C-Prof_and_DIY_Uses_EFCC_Nov_2010.pdf
Annan information
Användningen betraktas som säker.

3.3

Bedömning av konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC9b

Användningsbeskrivning
Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
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ES4 Användning av betong och cement - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskkvot (RCR)
Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

PC9b

oral

Inandning

dermal

Total

0,01

0,01

0,83

0,85

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Inga data förhanden

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
EFCC SPERC 8D.1a.v1:
http://info.vci.de/user_cc/SpERCs/SpERC_fact_sheet_for_professional_and_DIY_uses/SpER
C-Prof_and_DIY_Uses_EFCC_Nov_2010.pdf
Annan information
Användningen betraktas som säker.

4.3

Bedömning av konsumentexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
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ES5 Användningstid i betong och cement - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES5 Användningstid i betong och cement - slutkonsumentanvändning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Konsumentens exponeringsscenario för en vara

Livscykelstadium

Livscykelfas i vara (användning)

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU21

Användningsbeskrivning
Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =
konsumenter)
Byggnads- och konstruktionsarbete

Slutanvändningssektor
SU19
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Varukategori (AC)
Kategori
Varukategori (AC)

EFCC 9

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
EFCC SPERC 8D.1a.v1

Kod
AC4

Användningsbeskrivning
Sten-, murbruks-, cement-, glas- och keramikvaror

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten
Aggregattillstånd
Inga data förhanden
Dammighet
Ej tillämplig

Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Övrig information
Detta ES omfattar slutkonsumentexponering av cement/betong där ämnet ingår.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

EFCC 9

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
EFCC SPERC 8D.1a.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC8d
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år
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ES5 Användningstid i betong och cement - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för konsumentexponering

Relevant varukategori (AC)
Kategori
Kod
Användningsbeskrivning
Varukategori (AC)
AC4
Sten-, murbruks-, cement-, glas- och keramikvaror
Användningsvillkor för att kontrollera konsumentexponering
Hänvisning till faktablad som skall beaktas
ConsExpo (v4.1): Do-It-Yourself Products Fact Sheet
ConsExpo (v4.1): General Fact sheet
Ämnets koncentration
AC4
Ej tillämplig
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Inga särskilda åtgärder erfordras.

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

EFCC 9

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
EFCC SPERC 8D.1a.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
EFCC SPERC 8F.1a.v1:
http://info.vci.de/user_cc/SpERCs/SpERC_fact_sheet_for_professional_and_DIY_uses/SpER
C-Prof_and_DIY_Uses_EFCC_Nov_2010.pdf
Annan information
ERC8d

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av konsumentexponering

Relevant varukategori (AC)
Kategori
Varukategori (AC)

Kod
AC4

Användningsbeskrivning
Sten-, murbruks-, cement-, glas- och keramikvaror

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
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ES5 Användningstid i betong och cement - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskkvot (RCR)
Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

AC4

oral

Inandning

dermal

Total

0,05

0,04

0,08

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Inga data förhanden

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
EFCC SPERC 8F.1a.v1:
http://info.vci.de/user_cc/SpERCs/SpERC_fact_sheet_for_professional_and_DIY_uses/SpER
C-Prof_and_DIY_Uses_EFCC_Nov_2010.pdf

4.3

Bedömning av konsumentexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.

22/117

ES6 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES6 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder – industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Kod
PROC7
PROC10
PROC13

Användningsbeskrivning
Industriell sprayning
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning

Kod
PC18
PC23

Användningsbeskrivning
Tryckfärg och färgpulver
Produkter för garvning, färgning, betning, impregnering och vård av
läder
Produkter för färgning, betning och impregnering av papper och
kartong inbegripet blekmedel och andra processhjälpmedel
Textilfärgnings-, betnings- och impregneringsmedel, inbegripet
blekmedel och andra processhjälpmedel

PC26
PC34

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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ES6 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC4
MSafe
≤
123,9
t/år
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC4
Kontinuerlig spridning
≤
220
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC4
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC7
PROC10
PROC13

Användningsbeskrivning
Industriell sprayning
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC7
≤
10

PROC10, PROC13
≤
10
%

%

Tillämpade mängder
PROC7
Ej relevant

PROC10, PROC13
Ej relevant

PROC7
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC10, PROC13
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning
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ES6 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC7
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
95
PROC10, PROC13
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC7

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

PROC10, PROC13

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC7

Åtgärder

PROC10, PROC13

Åtgärder

Handskydd
PROC7

Åtgärder

PROC10, PROC13

Effektivitet (%)
Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC4
0,000
0,269
0,199
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark
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ES6 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC7
PROC10
PROC13

Användningsbeskrivning
Industriell sprayning
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC7
PROC10
PROC13

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,77
0,77

0,09
0,05
0,03

0,32
0,82
0,80

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC4
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0
Utsläppsfaktor mark
0,0001
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ES6 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

4.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES7 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES7 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder - kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)
Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)
Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Kod
PROC10
PROC13

Användningsbeskrivning
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning

Kod
PC18
PC23

Användningsbeskrivning
Tryckfärg och färgpulver
Produkter för garvning, färgning, betning, impregnering och vård av
läder
Produkter för färgning, betning och impregnering av papper och
kartong inbegripet blekmedel och andra processhjälpmedel
Textilfärgnings-, betnings- och impregneringsmedel, inbegripet
blekmedel och andra processhjälpmedel

PC26
PC34

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.
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ES7 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

2.2

Region: SE

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC4
MSafe
12,3
t/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC4
Kontinuerlig spridning
≤
220
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC4
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC10
PROC13

Användningsbeskrivning
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC10, PROC13
≤
10
%

Tillämpade mängder
PROC10, PROC13
Ej relevant
Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC10, PROC13
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC10, PROC13
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC10, PROC13

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
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ES7 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC10, PROC13

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC10, PROC13

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC4
0,000
0,269
0,199
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC10
PROC13

Användningsbeskrivning
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC10
PROC13

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,39
0,15

0,05
0,03

0,44
0,18
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ES7 Bearbetningshjälpmedel för papper, textil, läder - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC4
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0
Utsläppsfaktor mark
0,0001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES8 Gas-/vatten-behandling – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES8 Gas-/vatten-behandling – industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Slutanvändningssektor
SU23
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC7
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 31
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC1
PROC2
PROC3
PROC5
PROC8a

PROC8b

PROC22
PROC23
Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Kod
PC20
PC40

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Elektricitet, ånga, gas, vattenförsörjning och avloppsrening
Användningsbeskrivning
Industriell användning av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 7.13a.v1
Användningsbeskrivning
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)
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
Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög
temperatur Industrimiljö
Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller
vid hög temperatur
Användningsbeskrivning
Produkter som pH-värdesreglerare, flockningsmedel,
utfällningsmedel, neutraliseringsmedel
Extraktionsmedel

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

Dammighet
Ej tillämplig
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Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC7
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 31
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Industriell användning av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 7.13a.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC7
MSafe
533
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC7
Kontinuerlig spridning
≤
20
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC7
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC5
PROC8a

PROC8b

PROC22
PROC23

Användningsbeskrivning
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)
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
Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög
temperatur Industrimiljö
Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller
vid hög temperatur
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Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
PROC1, PROC2
≤
100
%
PROC8b
≤
100
%

PROC3, PROC5
≤
100
%
PROC22, PROC23
≤
100
%

PROC8a
≤
100

PROC1, PROC2
Ej relevant
PROC8b
Ej relevant

PROC3, PROC5
Ej relevant
PROC22, PROC23
Ej relevant

PROC8a
Ej relevant

PROC3, PROC5
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC22, PROC23
Inomhusanvändning
≤
8
dagar/år
≤
240
dagar/år

PROC8a
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
220
dagar/år

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC1, PROC2
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC8b
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Övriga användningsvillkor
PROC22, PROC23

Fast produkt

Värde
Värde

%

Tillämpade mängder

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC1, PROC2
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC3, PROC5
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC8a
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC8b
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
97
PROC22, PROC23
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC1, PROC2
PROC3, PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC22, PROC23

För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.

"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
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Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC1, PROC2

Åtgärder

PROC3, PROC5

Åtgärder

PROC8a

Åtgärder

PROC8b

Åtgärder

PROC22, PROC23

Åtgärder

Handskydd
PROC1, PROC2

Åtgärder

PROC3, PROC5

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8a

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8b

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC22, PROC23

Effektivitet (%)
Åtgärder

Region: SE

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC7
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 31
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Industriell användning av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 7.13a.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC7
0,000
0,306
0,227
0,309
0,229
0,937
0,015
Mark
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3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC1
PROC2
PROC3
PROC5
PROC8a

PROC8b

PROC22
PROC23

Användningsbeskrivning
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)
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
Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög
temperatur Industrimiljö
Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller
vid hög temperatur

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC1
PROC2
PROC3
PROC5
PROC8a
PROC8b
PROC22
PROC23

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,01
0,77
0,23
0,39
0,46
0,39
0,30
0,30

0,01
0,03
0,01
0,27
0,27
0,14
0,06
0,03

0,01
0,80
0,24
0,66
0,74
0,52
0,36
0,33

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
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4.2

Region: SE

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC7
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,000003
Utsläppsfaktor mark
0,001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES9 Användning i metallbearbetningsoljor – industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

ESVOC 20
Kod
PROC2

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.7c.v1

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Kod
PC24
PC25

Användningsbeskrivning
Smörjmedel, fetter och släppmedel
Metallbearbetningsvätskor

PROC3
PROC7
PROC8a

PROC8b

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 20

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.7c.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC8d
MSafe
533
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC8d
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC8d
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser
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Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

Värde

PROC2
≤
30
%
PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
≤
2,5
%

PROC3
≤
30

PROC2
Ej relevant
PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Ej relevant

PROC3
Ej relevant

PROC7
Ej relevant

PROC2
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC3
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC7
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

%

PROC7
≤
2,5

%

Tillämpade mängder

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC3
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC7
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
95
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC2

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC2

Åtgärder

PROC3

Åtgärder

PROC7

Åtgärder

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

Åtgärder

PROC3
PROC7

"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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Handskydd
PROC2

Åtgärder

PROC3

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC7

Effektivitet (%)
Åtgärder

Region: SE

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 20

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.7c.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC8d
0,000
0,306
0,227
0,309
0,229
0,937
0,015
Mark
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3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC2
PROC3
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,07
0,10
0,19
0,10
0,19
0,19
0,39
0,39

0,01
0,01
0,11
0,03
0,02
0,07
0,03
0,07
0,03

0,24
0,07
0,20
0,23
0,11
0,45
0,23
0,45
0,42

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
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4.2

Region: SE

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC8d
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,005
Utsläppsfaktor vatten
0,05
Utsläppsfaktor mark
0,05

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES10 Användning i metallbearbetningsoljor – kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

ESVOC 20
Kod
PROC2

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.7c.v1

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Kod
PC24
PC25

Användningsbeskrivning
Smörjmedel, fetter och släppmedel
Metallbearbetningsvätskor

PROC3
PROC8a

PROC8b

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 20

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.7c.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC8d
MSafe
876
kg/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC8d
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Annan information
ERC8d

Användningen värderas som säker.

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC8d
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser
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Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
PROC2, PROC3

Värde

≤

30

PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
≤
2,5
%

%

Tillämpade mängder
PROC2, PROC3

PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Ej relevant

Ej relevant
Användningsvillkor
PROC2, PROC3

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
220
dagar/år

PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
220
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC2, PROC3
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC8a, PROC8b, PROC10,
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC13, PROC17, PROC18
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC2, PROC3
PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC2, PROC3

Åtgärder

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18
Handskydd
PROC2, PROC3

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Åtgärder

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)
Åtgärder
Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet
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3.2

Region: SE

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 20

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.7c.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Annan information
ERC8d

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC2
PROC3
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,14
0,48
0,19
0,48
0,19
0,10
0,96

0,01
0,01
0,03
0,02
0,07
0,03
0,07
0,03

0,24
0,14
0,52
0,21
0,55
0,23
0,16
0,998

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
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Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC8d
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES11 Användning inom galvanoteknik – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES11 Användning inom galvanoteknik – industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Slutanvändningssektor
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Miljöutsläppskategori (ERC)
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

SU16

Kod
ERC5

Användningsbeskrivning
Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris

Kod
PROC2

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Kod
PC25

Användningsbeskrivning
Metallbearbetningsvätskor

PROC3
PROC7
PROC8a

PROC8b

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Tillverkning av datorer, elektroniska produkter och optikprodukter,
elektrisk utrustning

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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ES11 Användning inom galvanoteknik – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC5

Användningsbeskrivning
Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC5
MSafe
≤
163
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC5
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC5
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

Värde

PROC2
≤
30
%
PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
≤
2,5
%

PROC3
≤
30
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Tillämpade mängder
PROC2
Ej relevant
PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Ej relevant

PROC3
Ej relevant

PROC7
Ej relevant

PROC2
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC3
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC7
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC2
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC3
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC7
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
95
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC2

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC2

Åtgärder

PROC3

Åtgärder

PROC7

Åtgärder

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

Åtgärder

PROC3
PROC7

"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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Handskydd
PROC2

Åtgärder

PROC3

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC7

Effektivitet (%)
Åtgärder

Region: SE

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC5

Användningsbeskrivning
Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC5
0
0,326
0,242
0,721
0,534
0,937
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser
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Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC2
PROC3
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,07
0,10
0,19
0,10
0,19
0,19
0,39
0,39

0,01
0,01
0,11
0,03
0,02
0,07
0,03
0,07
0,03

0,24
0,07
0,20
0,23
0,11
0,26
0,23
0,45
0,42

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC5
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0005
Utsläppsfaktor vatten
0,005
Utsläppsfaktor mark
0,001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
53/117

ES11 Användning inom galvanoteknik – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

54/117

ES12 Användning inom galvanoteknik – kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
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AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES12 Användning inom galvanoteknik – kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC2

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Kod
PC25

Användningsbeskrivning
Metallbearbetningsvätskor

PROC3
PROC8a

PROC8b

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC8d
MSafe
≤
163
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC8d
Kontinuerlig spridning
365

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC8d
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
PROC2, PROC3

Värde

≤

30

PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
≤
2,5
%

%
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Tillämpade mängder
PROC2, PROC3

PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Ej relevant

Ej relevant
Användningsvillkor
PROC2, PROC3

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC8a, PROC8b,
PROC10, PROC13,
PROC17, PROC18
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC2, PROC3
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC8a, PROC8b, PROC10,
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC13, PROC17, PROC18
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC2, PROC3
PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC2, PROC3

Åtgärder

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18
Handskydd
PROC2, PROC3

PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC13, PROC17, PROC18

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Åtgärder

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)
Åtgärder
Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
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Annan information
ERC8d

3.3

Region: SE

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Användningsbeskrivning
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade
exponeringar
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
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
Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process
Infettning vid högenergibetingelser

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC2
PROC3
PROC8a
PROC8b
PROC10
PROC13
PROC17
PROC18

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,14
0,48
0,19
0,48
0,19
0,10
0,96

0,01
0,01
0,03
0,02
0,07
0,03
0,07
0,03

0,24
0,14
0,52
0,21
0,55
0,23
0,16
0,998

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
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4.2

Region: SE

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC8d
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0005
Utsläppsfaktor vatten
0,005
Utsläppsfaktor mark
0,001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES13 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC10
PROC11
PROC13
PROC19
Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Kod
PC35

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
Industriell sprayning
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till
kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål
Applicering med roller eller strykning
Icke-industriell sprayning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig
Användningsbeskrivning
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive
lösningsmedelsbaserade produkter)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC8d
MSafe
4,8
t/dag
Utsläppsvillkor
ERC8d
Kontinuerlig spridning
≤
220
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC8d
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC10
PROC11
PROC13
PROC19

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
Industriell sprayning
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till
kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål
Applicering med roller eller strykning
Icke-industriell sprayning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde
Värde

PROC3, PROC8a
≤
10
%
PROC11
≤
10
%

PROC7
≤
10
PROC19
≤
10
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Tillämpade mängder
PROC3, PROC8a
Ej relevant
PROC11
Ej relevant

PROC7
Ej relevant
PROC19
Ej relevant

PROC10, PROC13
Ej relevant

PROC3, PROC8a
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC11
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC7
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
PROC19
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC10, PROC13
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC3, PROC8a
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC7
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
95
PROC10, PROC13
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
PROC11
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
PROC19
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC3, PROC8a
PROC7
PROC10, PROC13
PROC11
PROC19

För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om
säkerhetsdatabladet.

Andningsskydd
PROC3, PROC8a
PROC7
PROC10, PROC13
PROC11

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

PROC19

Effektivitet (%)
Åtgärder

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC3, PROC8a

Åtgärder

PROC7

Åtgärder

PROC10, PROC13

Åtgärder

PROC11

Åtgärder

PROC19

Åtgärder

"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
"Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i

Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Använd andningsskydd enl. EN 140 med filtertyp A
eller bättre.
90
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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Handskydd
PROC3, PROC8a

Åtgärder

PROC7

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC10, PROC13

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC11

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC19

Effektivitet (%)
Åtgärder

Region: SE

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
AISE: http://www.aise.eu/reach/documents/A.I.S.E.%20SPERCs%20FS.zip
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC8d
0,003
0,604
0,448
0,606
0,449
0,937
0,015
Mark
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ES13 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3
PROC7
PROC8a

PROC10
PROC11
PROC13
PROC19

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
Industriell sprayning
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till
kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål
Applicering med roller eller strykning
Icke-industriell sprayning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC3
PROC7
PROC8a
PROC10
PROC11
PROC13
PROC19

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23
0,39
0,77
0,08
0,46
0,08
0,46

0,01
0,09
0,03
0,05
0,21
0,03
0,28

0,23
0,47
0,80
0,13
0,68
0,10
0,75

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
AISE: http://www.aise.eu/reach/documents/A.I.S.E.%20SPERCs%20FS.zip
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ES13 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC8d
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0,001
Utsläppsfaktor mark
0

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES14 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – kommersiell
användning
Handelsnamn:
Monoethanolamin 99% (MEA
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

99%)

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES14 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

AISE 8
Kod
PROC3
PROC8a

PROC10
PROC13
PROC19
Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Kod
PC35

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
AISE SPERC 2.1.h.v1
Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till
kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig
Användningsbeskrivning
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive
lösningsmedelsbaserade produkter)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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ES14 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – kommersiell
användning
Handelsnamn:
Monoethanolamin 99% (MEA
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

99%)

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
AISE SPERC 2.1.h.v1

AISE 8

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC8d
MSafe
4,8
t/dag
Utsläppsvillkor
ERC8d
Kontinuerlig spridning
≤
220
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC8d
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3
PROC8a

PROC10
PROC13
PROC19

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till
kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC3, PROC8a, PROC13
≤
10
%

PROC10
≤
10

PROC3, PROC8a, PROC13
Ej relevant

PROC10
Ej relevant

%

PROC19
≤
10

Tillämpade mängder
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ES14 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – kommersiell
användning
Handelsnamn:
Monoethanolamin 99% (MEA
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

99%)

Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC3, PROC8a, PROC13
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC10
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

PROC19
Inomhusanvändning
≤
4
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC3, PROC8a, PROC13
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC10
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
PROC19
Åtgärder
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC3, PROC8a, PROC13
PROC10
PROC19

Andningsskydd
PROC3, PROC8a, PROC13
PROC10
PROC19

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Åtgärder
Åtgärder
Åtgärder

Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Inga åtgärder nämns för dessa PROC(s).
Använd andningsskydd enl. EN 140 med filtertyp A
eller bättre.
90

Effektivitet (%)
Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC3, PROC8a, PROC13

Åtgärder

PROC10

Åtgärder

PROC19

Åtgärder

Handskydd
PROC3, PROC8a, PROC13

Åtgärder

PROC10

Effektivitet (%)
Åtgärder

PROC19

Effektivitet (%)
Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98
Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)
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ES14 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – kommersiell
användning
Handelsnamn:
Monoethanolamin 99% (MEA
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

99%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

AISE 8

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
AISE SPERC 2.1.h.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
AISE: http://www.aise.eu/reach/documents/A.I.S.E.%20SPERCs%20FS.zip
Annan information
ERC8d

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3
PROC8a

PROC10
PROC13
PROC19

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till
kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta
ändamål
Applicering med roller eller strykning
Behandling av varor med doppning ochgjutning
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC3
PROC8a
PROC10
PROC13
PROC19

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,05
0,39
0,23
0,15
0,12

0,01
0,03
0,05
0,03
0,28

0,05
0,41
0,29
0,28
0,40

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
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ES14 Användning i detergentier och bläckborttagningsmedel – kommersiell
användning
Handelsnamn:
Monoethanolamin 99% (MEA
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

99%)

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
AISE: http://www.aise.eu/reach/documents/A.I.S.E.%20SPERCs%20FS.zip
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC8d
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,000
Utsläppsfaktor vatten
0,001
Utsläppsfaktor mark
0,000

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES15 Användning som additiv i plast - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES15 Användning som additiv i plast - industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC14

Användningsbeskrivning
Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Kod
PC32

Användningsbeskrivning
Polymerberedningar och -föreningar

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.
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ES15 Användning som additiv i plast - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

2.2

Region: SE

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

(SpERC)

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC9b
MSafe
4,4
kg/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC9b
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC9b
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC14

Användningsbeskrivning
Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC14
≤
100

%

Tillämpade mängder
PROC14
Ej relevant
Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC14
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC14
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC14

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
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ES15 Användning som additiv i plast - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC14

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC14

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön

3.3

ERC9b
0,000
0,269
0,199
0,271
0,201
0,937
0,015

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC14

Användningsbeskrivning
Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC14

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,39

0,07

0,45
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ES15 Användning som additiv i plast - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC9b
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,00001
Utsläppsfaktor mark
0,00001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES16 Användning som additiv i plast - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES16 Användning som additiv i plast - kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC14

Användningsbeskrivning
Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Kod
PC32

Användningsbeskrivning
Polymerberedningar och -föreningar

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.
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ES16 Användning som additiv i plast - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

2.2

Region: SE

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

(SpERC)

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC9b
MSafe
4,4
kg/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC9b
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC9b
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC14

Användningsbeskrivning
Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC14
≤
100

%

Tillämpade mängder
PROC14
Ej relevant
Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC14
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC14
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC14

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.
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Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC14

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC14

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Annan information
ERC9b

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC14

Användningsbeskrivning
Produktion av beredningar eller varor genom tablettering,
komprimering, strängsprutning, pelletering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC14

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,93

0,07

0,99

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

77/117

ES16 Användning som additiv i plast - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013
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Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC9b
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,00001
Utsläppsfaktor mark
0,00001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES17 Användning som laboratoriekemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES17 Användning som laboratoriekemikalie - industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser

ESVOC 38

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ESVOC SPERC 4.24.v1

Kod
PROC15

Användningsbeskrivning
Användning som laboratoriereagens

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 38

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ESVOC SPERC 4.24.v1
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ES17 Användning som laboratoriekemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC4
MSafe
107
kg/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC4
Kontinuerlig spridning
20
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC4
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC15

Användningsbeskrivning
Användning som laboratoriereagens

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC15
≤
100

%

Tillämpade mängder
PROC15
Ej relevant
Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC15
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC15
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
90
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC15

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC15

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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ES17 Användning som laboratoriekemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Handskydd
PROC15

Region: SE

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 38

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ESVOC SPERC 4.24.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC4
0,001
0,418
0,310
0,420
0,312
0,938
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC15

Användningsbeskrivning
Användning som laboratoriereagens

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC15

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,39

0,01

0,39

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
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ES17 Användning som laboratoriekemikalie - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC4
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,025
Utsläppsfaktor vatten
0,02
Utsläppsfaktor mark
0,0001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES18 Användning som laboratoriekemikalier - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES18 Användning som laboratoriekemikalier - kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)

ESVOC 38

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ESVOC SPERC 4.24.v1

Kod
PROC15

Användningsbeskrivning
Användning som laboratoriereagens

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 38

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ESVOC SPERC 4.24.v1
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ES18 Användning som laboratoriekemikalier - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC4
MSafe
107
kg/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC4
Kontinuerlig spridning
20
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC4
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC15

Användningsbeskrivning
Användning som laboratoriereagens

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC15
≤
100

%

Tillämpade mängder
PROC15
Ej relevant
Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC15
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
PROC15
Åtgärder
Får endast hanteras vid en plats med lokalt utsug
(eller en annan lämplig ventilation).
Effektivitet (%)
80
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC15

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC15

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.
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ES18 Användning som laboratoriekemikalier - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Handskydd
PROC15

Region: SE

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 38

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ESVOC SPERC 4.24.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC4
0,001
0,418
0,310
0,420
0,312
0,938
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC15

Användningsbeskrivning
Användning som laboratoriereagens

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC15

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,39

0,01

0,39

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
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ES18 Användning som laboratoriekemikalier - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC4
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,025
Utsläppsfaktor vatten
0,02
Utsläppsfaktor mark
0,0001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES19 Användning som additiv i drivmedel - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES19 Användning som additiv i drivmedel - industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Slutanvändningssektor

SU8

Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive
petroleumprodukter)
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1
Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
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Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC9b
MSafe
48
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC9b
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC9b
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig
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Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration

Värde

PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
≤
2,5
%

Tillämpade mängder
PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
Ej relevant
Användningsvillkor

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROC8b, PROC16, PROC19

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROC8b, PROC16, PROC19

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROC8b, PROC16, PROC19

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3

89/117

ES19 Användning som additiv i drivmedel - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC9b
0,000
0,269
0,200
0,271
0,201
0,936
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC2
PROC3
PROC4
PROC8a
PROC8b
PROC16
PROC19

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,02
0,06
0,10
0,19
0,10
0,02
0,19

0,01
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
0,35

0,02
0,06
0,11
0,23
0,11
0,02
0,55

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
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Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC9b
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,00001
Utsläppsfaktor mark
0,00001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES20 Användning som drivmedel - industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1
Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.
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2.2

Region: SE

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC9b
MSafe
5,33
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC9b
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC9b
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration

Värde

PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
≤
2,5
%

Tillämpade mängder
PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
Ej relevant
Användningsvillkor

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
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Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC8a, PROC8b, PROC16,
PROC19

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC8a, PROC8b, PROC16,
PROC19

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC8a, PROC8b, PROC16,
PROC19

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC9b
0,000
0,269
0,200
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark
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ES20 Användning som drivmedel - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC8a
PROC8b
PROC16
PROC19

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,19
0,10
0,02
0,19

0,03
0,02
0,01
0,35

0,23
0,11
0,02
0,55

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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ES20 Användning som drivmedel - industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC9b
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,00001
Utsläppsfaktor mark
0,00001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES21 Användning som drivmedel - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES21 Användning som drivmedel - kommersiell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Kommersiell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU22
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning,
kultur, tjänster, hantverkare)
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1
Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.
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ES21 Användning som drivmedel - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

2.2

Region: SE

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC9b
MSafe
5,33
kg/dag
Utsläppsvillkor
ERC9b
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC9b
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration

Värde

PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
≤
2,5
%

Tillämpade mängder
PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
Ej relevant
Användningsvillkor

Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC8a, PROC8b,
PROC16, PROC19
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år
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ES21 Användning som drivmedel - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC8a, PROC8b, PROC16,
PROC19

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC8a, PROC8b, PROC16,
PROC19

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC8a, PROC8b, PROC16,
PROC19

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), grundkurs för personalen krävs.
90

Effektivitet (%)

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 29
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12b.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC9b
0,000
0,269
0,200
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark
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ES21 Användning som drivmedel - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC8a

PROC8b

PROC16
PROC19

Användningsbeskrivning
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 av material som bränslekällor, begränsad exponering mot
oförbrända produkter förväntas.
Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig
skyddsutrustning tillgänglig

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC8a
PROC8b
PROC16
PROC19

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,48
0,19
0,02
0,48

0,03
0,02
0,01
0,35

0,52
0,21
0,02
0,84

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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ES21 Användning som drivmedel - kommersiell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC9b
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,00001
Utsläppsfaktor mark
0,00001

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES22 Användning som drivmedel för fordon - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES22 Användning som drivmedel för fordon - slutkonsumentanvändning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Konsumentens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Slutanvändning av privata konsumenter

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU21

Användningsbeskrivning
Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =
konsumenter)

Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 30

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12c.v1

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Bränsle, drivmedel

(SpERC)

Kod
PC13

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
Övrig information
Inga data förhanden

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 30
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12c.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC9b
MSafe
5,33
kg/dag
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC9b
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år
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ES22 Användning som drivmedel för fordon - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC9b
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Användningsbeskrivning
Produktkategori (PC)
PC13
Bränsle, drivmedel
Användningsvillkor för att kontrollera konsumentexponering
Hänvisning till faktablad som skall beaktas
Enligt EU-RAR EUR 20417 EN
ConsExpo (v4.1): General Fact sheet
Ämnets koncentration
Värde

PC13
≤
2

%

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
PC13
Obs! Riskhanteringsåtgärder (RMM) som vänder sig till konsumenter ska vid behov anges på
produktens etikett.
Rör inte vid ögonen medan produkten används.

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC9b
specifik miljöutsläppskategori
ESVOC 30
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
ESVOC SpERC 9.12c.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

ERC9b
0,000
0,269
0,200
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark
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ES22 Användning som drivmedel för fordon - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC13

Användningsbeskrivning
Bränsle, drivmedel

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
Riskkvot (RCR)
Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

PC13
Annan information
PC13

oral

Inandning

dermal

Total

0,01

0,46

0,46

Oral exponeringsväg betraktas som ej relevant.

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Inga data förhanden

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC9b
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0,0001
Utsläppsfaktor vatten
0,00001
Utsläppsfaktor mark
0,00001

4.3

Bedömning av konsumentexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
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ES23 Användning som rengöringsmedel - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES23 Användning som rengöringsmedel - slutkonsumentanvändning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Konsumentens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Slutanvändning av privata konsumenter

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU21
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

ESVOC 10
Kod
PC35_1
PC35_2

Användningsbeskrivning
Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =
konsumenter)
Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.4c.v1
Användningsbeskrivning
Tvätt- och diskmaskinsprodukter
Rengöringsmedel, vätskor (universalrengöringsmedel,
sanitärprodukter, golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel,
mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur
Övrig information
Användning som diskmedel har inte betraktats.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 10

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.4c.v1
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ES23 Användning som rengöringsmedel - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Utsläppsvillkor
ERC8d
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC35_1
PC35_2

Användningsbeskrivning
Tvätt- och diskmaskinsprodukter
Rengöringsmedel, vätskor (universalrengöringsmedel,
sanitärprodukter, golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel,
mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel)
Användningsvillkor för att kontrollera konsumentexponering

Hänvisning till faktablad som skall beaktas
ConsExpo (v4.1) FS: Cleaning and washing agents/All-purpose cleaners/Liquid cleaner/Application (Inhalation evaporation model:
mode of release–evaporation; Dermal direcproduct contact: dermal loading–instant application)
ConsExpo (v4.1): General Fact sheet
Ämnets koncentration
PC35_1, PC35_2
≤
5
%

Värde

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
PC35_1, PC35_2
Obs! Riskhanteringsåtgärder (RMM) som vänder sig till konsumenter ska vid behov anges på
produktens etikett.
Rör inte vid ögonen medan produkten används.

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet
Det rör sig om maximala RCRs.

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 10

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.4c.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Annan information
Användningen betraktas som säker.
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ES23 Användning som rengöringsmedel - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

3.3

Region: SE

Bedömning av konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC35_1
PC35_2

Användningsbeskrivning
Tvätt- och diskmaskinsprodukter
Rengöringsmedel, vätskor (universalrengöringsmedel,
sanitärprodukter, golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel,
mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel)

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
Riskkvot (RCR)

PC35_1
PC35_2

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk
Långtids-systemisk

oral

Inandning

dermal

Total

0,01
0,01

0,01
0,02

0,19
0,24

0,19
0,25

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Inga data förhanden

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Annan information
Användningen betraktas som säker.

4.3

Bedömning av konsumentexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av konsumentexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ConsExpo (v4.1)
Länk till exponeringsmodell
http://www.rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo
Annan information
Andra användningsvillkor och parametrar för exponeringsbedömningen anges i faktabladet.
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ES24 Användning i träskyddsmedel – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES24 Användning i träskyddsmedel – industriell användning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Arbetstagarens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Industriell slutanvändning

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU3
Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4
Processkategori (PROC)
Kategori
Processkategori (PROC)

Kod
PROC3

Användningsbeskrivning
Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i
beredningar på industriella produktionsplatser
Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten

Aggregattillstånd
flytande
Referenstemperatur

25

°C

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Dammighet
Ej tillämplig
Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

Övrig information
Effektiviteten i en riskhanteringsåtgärd är ett teoretiskt värde. Det procentuella värdet anger i vilken omfattning den beräknade
exponeringen kan reduceras genom att tillämpa åtgärden. Dessa värden gäller under förutsättning av ovanstående användningsvillkor
och riskhanteringsåtgärder. Dessutom ska det vid behov kontrolleras om effektiviteten vid den lokala utsugningen överensstämmer
med den egna anläggningen och om den allmänna ventilationen vid användningsplatsen motsvarar informationen i ES.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
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ES24 Användning i träskyddsmedel – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Högsta tillåtna mängd ämne som täcks av detta ES på platsen (MSafe)
ERC4
MSafe
17498
t/dag
Utsläppsvillkor
ERC4
Periodisk spridning
1
dagar/år

Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
ERC4
Åtgärder
Säkerställ att avloppsvatten samlas komplett och
därefter behandlas i ett reningsverk.
Effektivitet (%)
87
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)

Användningsvillkor för att kontrollera arbetstagarexponering
Ämnets koncentration
Värde

PROC3
≤
100

%

Tillämpade mängder
PROC3
Ej relevant
Användningsvillkor
Plats för användning
Varaktighet för användning
Intervall för användning

PROC3
Inomhusanvändning
≤
8
tim/dag
≤
240
dagar/år

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera arbetstagarexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Personlig skyddsutrustning och åtgärdernas effektivitet (i en exponerings•beräkningsmodell)
Information
PROC3

För ytterligare information om "Personlig skyddsutrustning", se avsnitt 8 i
säkerhetsdatabladet.

Ögonskydd / ansiktsskydd
PROC3

Åtgärder

Använd lämpliga skyddsglasögon vid risk för
exponering i ögon.

Handskydd
PROC3

Åtgärder

Använd kemiskt resistenta handskar (godkända enl.
EN 374), specialkurs och managementövervakningsåtgärder krävs.
98

Effektivitet (%)
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ES24 Användning i träskyddsmedel – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC4

Användningsbeskrivning
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Riskkvot (RCR)
Mikrobiologisk aktivitet i reningsverk
Sötvatten
Sötvatten sediment
Havsvatten
Havsvatten sediment
Jordmån
Indirekt exponering av människor av
miljön
Riskbestämmande sektor

3.3

ERC4
0,000
0,269
0,200
0,271
0,201
0,937
0,015
Mark

Bedömning av arbetstagarexponering

Relevant processkategori (PROC)
Kategori
Kod
Processkategori (PROC)
PROC3

Användningsbeskrivning
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
Riskkvot (RCR)

PROC3

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

Inandning

dermal

Total

0,23

0,01

0,24

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Rekommendationer och allmänna anvisningar
För ytterligare instruktioner för anpassning av användningsvillkoren för en scaling, se VCI Praxisführer (praktisk handledning) del I,
kapitel 7.7. https://www.vci.de/Themen/Chemikaliensicherheit/REACH/Seiten/REACH-Praxisfuehrer.aspx
Om nedströmsanvändaren avviker från användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna i ES, kan användaren variera vissa
parametrar för exponeringsbedömningen och därmed anpassa dem till rådande förhållanden. Med enkla matematiska operationer
kan användaren kontrollera om exponeringen som förväntas vid de särskilda användningsvillkoren befinner sig inom säkert intervall
eller ej. Denna metod kallas scaling (eng. anpassa).
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ES24 Användning i träskyddsmedel – industriell användning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Scaling-anvisningar
Typ av ventilation
Om typ av ventilation vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt samband mellan RCR (inandning)
och typ av ventilation. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Standardventilation (< 3 luftutbyten per timme) = 1; Tillräcklig ventilation (35 luftutbyten per timme, motsvarar utomhusanvändning) = 0,7; Utökad ventilation ( > 5 luftutbyten per timme) = 0,3.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Analogt till denna metod kan även en scaling genomföras vid avvikande effektivitet i den lokala utsugningen (LEV).
Varaktighet för användning:
Om varaktigheten för användning per arbetstagare vid nedströmsanvändare avviker från informationen i ES, föreligger ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) och varaktighet för användning. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Varaktighet > 4 tim/dag = 1;
Varaktighet: 1-4 tim/dag = 0,6; Varaktighet: 15 min/dag - 1 tim/dag = 0,2; Varaktighet < 15 min/dag = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Koncentration av ämnet i produkten:
Om nedströmsanvändaren använder ämnet med en koncentration i produkten som avviker från exponeringsscenariet, gäller ett linjärt
samband mellan RCR (inandning) samt RCR (dermal) och koncentrationen. Följande scaling-faktorer (f) gäller: Koncentrationer > 25
% = 1; Koncentrationer >= 5 % = 0,6; Koncentrationer >= 1 % = 0,2; Koncentrationer > 1 % = 0,1.
RCR för nedströmsanvändare = f (nedströmsanvändare) * RCR (anges i ES) / f (information i ES)
Detta samband gäller för RCR (inandning) och RCR (dermal).

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
EU TGD-blad har tillämpats.
Länk till exponeringsmodell
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
Ytterligare inmatningsparametrar som används för beräkningen av miljöexponering
ERC4
Behandling av avloppsslam
Släpp inte ut avloppsslam på
marken.
Förtunningsfaktor sötvatten
10
Förtunningsfaktor saltvatten
100
Utsläppsfaktor luft
0
Utsläppsfaktor vatten
0
Utsläppsfaktor mark
0

4.3

Bedömning av arbetstagarexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av arbetstagarexponering
Tillämpad exponeringsmodell
ECETOC TRA version 2
Länk till exponeringsmodell
http://www.ecetoc.org/tra
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ES25 Användning av varor som behandlats med träskyddsmedel slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA
99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES25 Användning av varor som behandlats med träskyddsmedel - slutkonsumentanvändning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Konsumentens exponeringsscenario för en vara

Livscykelstadium

Livscykelfas i vara (användning)

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU21

Användningsbeskrivning
Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =
konsumenter)

Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

ESVOC 37

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.16.v1

Kod
PC8

Användningsbeskrivning
Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skade-djursbekämpning)

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten
Aggregattillstånd
Ej tillämplig
Dammighet
Ej tillämplig

Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Övrig information
Inga data förhanden

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

ESVOC 37

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.16.v1

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Utsläppsvillkor
Utloppstyp
Exponeringens varaktighet

ERC8d
Kontinuerlig spridning
365
dagar/år
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ES25 Användning av varor som behandlats med träskyddsmedel slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA
99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Användningsbeskrivning
Produktkategori (PC)
PC8
Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skade-djursbekämpning)
Användningsvillkor för att kontrollera konsumentexponering
Ämnets koncentration
PC8
Information saknas.
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Inga särskilda åtgärder erfordras.

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8d
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i
öppna system
ESVOC SpERC 8.16.v1

ESVOC 37

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
Annan information
ERC8d

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC8

Användningsbeskrivning
Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skade-djursbekämpning)

Riskkvot (RCR)

PC8
Annan information
PC8

Exponeringsbedömning
Långtids-systemisk

oral

Inandning

dermal

Total

0,18

0,03

0,21

Oral exponeringsväg betraktas som ej relevant.
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ES25 Användning av varor som behandlats med träskyddsmedel slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA
99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Inga data förhanden

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
ESVOC: http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3
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ES26 Användning i kroppsvårdsprodukter - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

AVSNITT 1: Titel och räckvidd för exponeringsscenario (ES)
1.1

Titel för exponeringsscenario
ES26 Användning i kroppsvårdsprodukter - slutkonsumentanvändning

1.2

Räckvidd för exponeringsscenario
ES typ

Konsumentens exponeringsscenario för ämne/blandning

Livscykelstadium

Slutanvändning av privata konsumenter

Produktbeteckning
Handelsnamn

Monoethanolamin 99% (MEA 99%)

Ämnets namn
REACH-registreringsnr.
CAS-nr.
EG-nr.

2-aminoetanol
01-2119486455-28
141-43-5
205-483-3

Användningsdeskriptorer
Användningssektor (SU)
Kategori
Kod
Huvudanvändargrupp
SU21

Användningsbeskrivning
Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =
konsumenter)

Miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8a
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Produktkategori (PC)
Kategori
Produktkategori (PC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system
COLIPA SPERC 8a.1.a.v1

COLIPA 17
Kod
PC35

Användningsbeskrivning
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive
lösningsmedelsbaserade produkter)
Kosmetika, kroppsvårdsprodukter

PC39

AVSNITT 2: Användningsvillkor (OC) och riskhanteringsåtgärder (RMM) för kontroll av exponeringen
gentemot människa och miljö
2.1

Karakterisering av produkten
Aggregattillstånd
Ej tillämplig
Dammighet
Ej tillämplig

Ångtryck
Värde
Referenstemperatur
Värde
Referenstemperatur

0,5
20
4,1
50

mbar
°C
mbar
°C

Övrig information
En bedömning av exponeringen för konsumenter har inte genomförts eftersom detta regleras i kosmetikadirektivet.

2.2

Bidragande scenario för miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8a
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system
COLIPA SPERC 8a.1.a.v1

COLIPA 17

Användningsvillkor för att kontrollera miljöexponering
Utsläppsvillkor
Exponeringens varaktighet

ERC8a
365

dagar/år
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ES26 Användning i kroppsvårdsprodukter - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013

Region: SE

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera miljöexponering
Tekniska åtgärder och åtgärdernas effektivitet (i en exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Organisatoriska åtgärder
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avloppsvattenbehandling och åtgärdernas effektivitet (i exponeringsberäkningsmodell)
Inga särskilda åtgärder erfordras.
Åtgärder vid avfallsbehandling
För ytterligare information om avfallsbehandling, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

2.3

Bidragande scenario för konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC35

Användningsbeskrivning
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive
lösningsmedelsbaserade produkter)
Kosmetika, kroppsvårdsprodukter

PC39

Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Riskhanteringsåtgärder (RMM) för att kontrollera konsumentexponering
Inga särskilda åtgärder erfordras.

AVSNITT 3: Exponeringsbedömning och källreferens
3.1

Information
Riskkvoten (risk characterisation ratio = RCR) är kvoten av den uppskattade exponeringen för människa resp. miljö och föreliggande
tröskelvärde DNEL resp. PNEC. Exponeringen beräknas med hjälp av nedanstående exponeringsmodell. Vid RCR ≤ 1 definieras
användningen som säker, under förutsättning att användningsvillkoren och riskhanteringsåtgärderna som anges i
exponeringsscenariet iakttas.
Värdena för DNELs och PNECs anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet

3.2

Bedömning av miljöexponering

Relevant miljöutsläppskategori (ERC)
Kategori
Kod
Miljöutsläppskategori (ERC)
ERC8a
specifik miljöutsläppskategori
(SpERC)

COLIPA 17

Användningsbeskrivning
Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i
öppna system
COLIPA SPERC 8a.1.a.v1

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
Länk till exponeringsmodell
COLIPA SpERC:
http://www.cosmeticseurope.eu/component/downloads/downloads/3615.html
Annan information
ERC8a

3.3

Användningen betraktas som säker.

Bedömning av konsumentexponering

Relevant produktkategori (PC)
Kategori
Kod
Produktkategori (PC)
PC35
PC39

Användningsbeskrivning
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive
lösningsmedelsbaserade produkter)
Kosmetika, kroppsvårdsprodukter

AVSNITT 4: Riktlinjer för nedströmsanvändare för bedömning om arbetet utförs inom de gränser som
bestäms i ES
4.1

Rekommendationer och anvisningar
Inga data förhanden

4.2

Bedömning av miljöexponering

Tillämpad exponeringsmodell för bedömning av miljöexponering
Tillämpad exponeringsmodell
Exponeringsbedömningen baseras på SpERC.
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ES26 Användning i kroppsvårdsprodukter - slutkonsumentanvändning
Handelsnamn: Monoethanolamin 99% (MEA 99%)
Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 11.03.2013
Länk till exponeringsmodell

Region: SE

COLIPA SpERC:
http://www.cosmeticseurope.eu/component/downloads/downloads/3615.html
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