Toluen

Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Tillverkning av ämnen, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU8 - Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter)
SU9 - Tillverkning av finkemikalier
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöutsläppskategori
ERC1 - Tillverkning av ämnen
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 1.1.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Tillverkning av ämnet eller användning som mellanprodukt eller processkemikalie eller extraktionsmedel. Inkluderar återvinning /
återanvändning, materialöverföringar, lagring, provtagning, tillhörande laboratorieaktiviteter, underhåll och lastning (inklusive fartyg
/ pråm, väg / järnväg bil och bulkcontainer).

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 300000
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 40
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.005
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Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0001
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark

Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >90
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 4070000
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Ämnet genererar inget avfall vid tillverkning.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Ämnet genererar inget avfall vid tillverkning.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Allmänna exponeringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system) med
insamling av prov, med enstaka kontrollerad
exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system).
Användning i inneslutna satsprocesser

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system).
Satsprocess. med insamling av prov

Inga specifika åtgärder identifierade.

Processprovtagning

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller: Bär lämpligt andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter
av typ A eller bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt
är sannolik.

Laboratorieaktiviteter

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar (öppna system).
Aerosolbildning på grund av förhöjd
processtemperatur

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller: Utför aktiviteten på avstånd från emissionskällor och utsläpp. Om
tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt andningsskydd
(överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre) och handskar
(typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.
Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme),
eller: Utför aktiviteten på avstånd från emissionskällor och utsläpp. Om
tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt andningsskydd
(överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre) och handskar
(typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.

Bulköverföringar (slutna system)

Rengöring och underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
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Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Distribition av ämnet, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU8 - Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter)
SU9 - Tillverkning av finkemikalier
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöutsläppskategori
ERC1 - Tillverkning av ämnen
ERC2 - Formulering av beredningar
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 1.1b. v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Lastning (för sjötransport och väg-/rälstransport samt IBC-behållare) och ompaketering (fat och små förpackningar) av ämnet,
inklusive provtagning, lagring, lossningsdistribuering och relaterade laboratorieaktiviteter.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 300000
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
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Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0001
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark

Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >90
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 13600000
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Allmänna exponeringar (slutna system) med
insamling av prov, med enstaka kontrollerad
exponering

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system).
Användning i inneslutna satsprocesser

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system).
Satsprocess. med insamling av prov

Inga specifika åtgärder identifierade.

Processprovtagning

Inga specifika åtgärder identifierade.

Laboratorieaktiviteter

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar (öppna system)

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller: Utför aktiviteten på avstånd från emissionskällor och utsläpp. Om
tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt andningsskydd
(överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre) och handskar
(typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.

Påfyllning av fat och små behållare

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller: Bär lämpligt andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter
av typ A eller bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt
är sannolik.

Rengöring och underhåll av utrustning

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller: Bär lämpligt andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter
av typ A eller bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt
är sannolik.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Töm och spola systemet före öppning och underhåll av utrustning.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
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Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Formulering och (om)paketering av ämnen och blandningar, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 - Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt)
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC14 - Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöutsläppskategori
ERC2 - Formulering av beredningar
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 2.2.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Formulering, paketering och ompaketering av ämnet och dess blandningar i satsvisa eller kontinuerliga verksamheter, inklusive
lagring, materialöverföringar, blandning, tablettering, komprimering, pelletisering, extrudering, stor- och småskalig paketering,
provtagning, underhåll och relaterade laboratorieaktiviteter.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
Årlig mängd på platsen (ton/år): 15000
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
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Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.025
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.002
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark

Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 67800
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Allmänna exponeringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system), med
insamling av prov, med enstaka kontrollerad
exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system).
Användning i inneslutna satsprocesser

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system).
Satsprocess, med insamling av prov.
Aerosolbildning på grund av förhöjd
processtemperatur

Inga specifika åtgärder identifierade.

Satsprocesser vid förhöjda temperaturer

Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation. Installera utsugningsventilation på plats där emissioner
förekommer.

Processprovtagning

Inga specifika åtgärder identifierade.

Laboratorieaktiviteter

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller: Utför aktiviteten på avstånd från emissionskällor och utsläpp. Om
tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt andningsskydd
(överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre) och handskar
(typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.

Blandningsaktiviteter (öppna system).
Aerosolbildning på grund av förhöjd
processtemperatur

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Manuell. Överföring från/hällning från behållare Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
Fat-/satsöverföringar

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Produktion eller förberedande av artiklar genom Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
tablettering, komprimering, extrudering eller
pelletisering
Påfyllning av fat och små behållare

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Rengöring och underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
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Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Användningar i ytbeläggningar, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 - Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt)
PROC7 - Industriell sprayning
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC13 - Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöutsläppskategori
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 4.3a.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar användning i ytbeläggningar (färger, bläck, lim osv.) inklusive exponeringar vid användning (inklusive materialets
mottagande, lagring, förberedelse och överföring från bulk och semibulk, applicering genom sprej, roller, spridare, doppning, flöde,
svävbädd på produktionslinjer och hinnbildning) och rengöring av utrustning, underhåll samt relaterade laboratorieaktiviteter.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 4500
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
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Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.98
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.007
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Åtgärder för markutsläpp är inte tillämpliga eftersom det inte finns något direktutsläpp till mark.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >90
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 19900
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Allmänna exponeringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system). med
insamling av prov. Användning i inneslutna
system

Inga specifika åtgärder identifierade.

Hinnbildning – forcerad torkning (50–100 °C).
Ugnstorkning (> 100 °C). Vulkning med
UV-/EB-strålning (EB: Electron Beam
(elektronstråle))

Inga specifika åtgärder identifierade.

Blandningsaktiviteter (slutna system). Allmänna Inga specifika åtgärder identifierade.
exponeringar (slutna system)
Hinnbildning – lufttorkning

Inga specifika åtgärder identifierade.

Förberedelse av material för applicering.
Blandningsaktiviteter (öppna system)

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Sprejning (automatisk/robot)

Arbeta i ett ventilerat bås eller en skyddskåpa med utsug.

Manuell. Sprejning

Arbeta i ett ventilerat bås eller en skyddskåpa med utsug. eller. Sörj för god
reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme). Bär andningsapparat
överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre.

Produktöverföringar. icke avsedd lokal

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Produktöverföringar. avsedd lokal

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Vals-, spridar-, flödesapplicering

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Doppning, nedsänkning och hällning

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Laboratorieaktiviteter

Inga specifika åtgärder identifierade.

Produktöverföringar. Fat-/satsöverföringar.
Överföring från/hällning från behållare

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Produktion eller förberedande av artiklar genom Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
tablettering, komprimering, extrudering eller
pelletisering
Rengöring och underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
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Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Användningar i ytbeläggningar, Yrkesmässig.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 - Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt)
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC11 - Icke-industriell sprayning
PROC13 - Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
PROC19 - Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig
Miljöutsläppskategori
ERC8a - Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system
ERC8d - Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 8.3b.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar användning i ytbeläggningar (färger, bläck, lim osv.) inklusive exponeringar under användning (inklusive materialets
mottagande, lagring, förberedelse och överföring från bulk och semibulk, applicering genom sprejning, roller, pensel, handspridning
eller liknande metoder samt filmbildning) och rengöring av utrustning, underhåll samt relaterade laboratorieaktiviteter.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 30
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
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:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.98
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.01
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.01
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 12700
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Allmänna exponeringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Påfyllning/förberedande av utrustning från fat
eller behållare.

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system).
Användning i inneslutna system

Inga specifika åtgärder identifierade.

Förberedelse av material för applicering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Hinnbildning – lufttorkning. Utomhus

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.

Hinnbildning – lufttorkning. Inomhus

Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).

Förberedelse av material för applicering.
Inomhus

Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).

Förberedelse av material för applicering.
Utomhus

Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Undvik att utföra aktiviteter som
involverar exponering i mer än 4 timmar.

Produktöverföringar.

Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Fat-/satsöverföringar

Vals-, spridar-, flödesapplicering. Inomhus

Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).

Vals-, spridar-, flödesapplicering. Utomhus

Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Bär andningsapparat
överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre.
Arbeta i ett ventilerat bås eller en skyddskåpa med utsug.

Manuell. Sprejning. Inomhus
Manuell. Sprejning. Utomhus

Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Bär andningsapparat
överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre.
Doppning, nedsänkning och hällning. Inomhus Installera utsugningsventilation på plats där emissioner förekommer.
Doppning, nedsänkning och hällning. Utomhus Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Bär lämpligt andningsskydd
(överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre) och handskar
(typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.
Laboratorieaktiviteter
Inga specifika åtgärder identifierade.
Handapplicering – fingerfärger, pasteller, lim.
Inomhus

Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme). Se till att
dörrar och fönster är öppna.

Handapplicering – fingerfärger, pasteller, lim.
Utomhus
Rengöring och underhåll av utrustning

Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Bär lämpligt andningsskydd
(överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre) och handskar
(typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.
Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
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PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Användningar i ytbeläggningar, Konsument.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU21 - Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Produktkategori
PC1 - Lim, tätningsmedel
PC4 - Antifrys- och avisningsmedel
PC8 - Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning)
endast hjälpämne
PC9 - Färger och lacker, fyllmedel, spackel, förtunningar
PC15 - Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller
PC18 - Tryckfärg och färgpulver
PC23 - Produkter för garvning, färgning, betning, impregnering och vård av läder
PC24 - Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC31 - Polermedel och vaxblandningar
PC34 - Textilfärgnings-, betnings- och impregneringsmedel, inbegripet blekmedel och andra processhjälpmedel
Miljöutsläppskategori
ERC9a - Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system
ERC9b - Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 8.3c.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar användning i ytbeläggningar (färger, bläck, lim osv.) inklusive exponeringar under användning (inklusive överföring och
förberedelse av produkt, applicering med pensel, sprejning för hand eller liknande metoder) samt rengöring av utrustning.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 30
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från bred dispersiv användning (endast regionalt): 0.985
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Utsläppsandel till avlopp från bred dispersiv användning: 0.01
Utsläppsandel till mark från bred dispersiv användning (endast regionalt): 0.005
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Risk vid miljöexponering utgörs av sötvattensektorn.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): 0
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Förhindra tömning i miljön enligt lagkrav.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 13600
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Ångtryck
3.089 kPa
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Om inget annat anges, Omfattar användningen uppgår till (g):13800; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):857.5.
Användningens frekvens och varaktighet
Om inget annat anges, Omfattar användning upp till (gånger/användningsdag):1; Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):6
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Om inget annat anges, Förutsätter användning vid omgivningstemperatur;
Förutsätter användning i en 20 m3 rum; Förutsätter användning med typiska ventilation.

2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.
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2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)
PC4 - Antifrys- och avisningsmedel.
Bilfönstertvätt

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):1; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Vid varje användningstillfälle, omfattas
använda mängder upp till (g):0.5; Omfattar användning i enbilsgarage (34 m3)
med typisk ventilation; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):34; För
användning varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.02;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC4 - Antifrys- och avisningsmedel. Hällning i
element

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):10; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):428;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):2000;
Omfattar användning i enbilsgarage (34 m3) med typisk ventilation;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):34; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.17;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC4 - Antifrys- och avisningsmedel.
Avisningsmedel för lås

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):50; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):214.4; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):4; Omfattar användning i enbilsgarage (34 m3) med typisk ventilation;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):34; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.25;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC8 - Biocidprodukter (t.ex.
desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).
Tvätt- och diskmedelsprodukter

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):5; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):857.5; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):15; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.5;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC8 - Biocidprodukter (t.ex.
Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).
(%):5; Omfattar användning upp till (dagar/år):128; Omfattar användning upp
Rengöringsmedel, vätskor
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(allround-rengöringsmedel, sanitetsprodukter, (cm2):857.5; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel, (g):27; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel) händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.33;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
PC8 - Biocidprodukter (t.ex.
desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).
Rengöringsmedel, sprejflaskor
(allround-rengöringsmedel, sanitetsprodukter,
glasrengöringsmedel)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):15; Omfattar användning upp till (dagar/år):128; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):428; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):35; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.17;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC9a - Ytbeläggningar och färger,
förtunningsmedel, färgborttagningsmedel.
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Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):0.8; Omfattar användning upp till (dagar/år):4; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):428.75; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp
till (g):2760; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2.2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC9a - Ytbeläggningar och färger,
förtunningsmedel, färgborttagningsmedel.
Högpigmenterad, vattenburen färg med högt
lösningsmedelsinnehåll

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):2.5; Omfattar användning upp till (dagar/år):6; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):428.75; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp
till (g):744; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2.2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC9a - Ytbeläggningar och färger,
förtunningsmedel, färgborttagningsmedel.
Borttagningsmedel (för färg, lim, tapeter,
tätningsmedel)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):4; Omfattar användning upp till (dagar/år):3; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):857.5;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):491;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC9b - Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera.
Fyllnadsmedel och kitt

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):2; Omfattar användning upp till (dagar/år):12; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):35.73;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):85;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):4;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC9b - Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera. Gips Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
och golvspackel
(%):0.1; Omfattar användning upp till (dagar/år):12; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):857.5; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):13800; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
PC9b - Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera.
Modellera

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):1; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):254.4; Vid varje användningstillfälle, förutsätts en svald mängd på (g):1;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):1;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC9c - Fingerfärger. Fingerfärger

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):0.1; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning
upp till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):254.4; Vid varje användningstillfälle, förutsätts en svald mängd på
(g):1.35; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):1;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
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PC15 - Ytbehandlingsprodukter för
icke-metaller. Vattenburen latexväggfärg

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):0.28; Omfattar användning upp till (dagar/år):4; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):428.75; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp
till (g):2760; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2.2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC15 - Ytbehandlingsprodukter för
icke-metaller. Högpigmenterad, vattenburen
färg med högt lösningsmedelsinnehåll

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):1; Omfattar användning upp till (dagar/år):6; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):428.75;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp
till (g):744; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2.2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC15 - Ytbehandlingsprodukter för
icke-metaller. Aerosolsprejburk

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):4.5; Omfattar användning upp till (dagar/år):2; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Vid varje användningstillfälle, omfattas
använda mängder upp till (g):215; Omfattar användning i enbilsgarage (34
m3) med typisk ventilation; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):34;
För användning varje händelse, Omfattar exponering i upp till
(timmar/tillfälle):0.33;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC15 - Ytbehandlingsprodukter för
icke-metaller. Borttagningsmedel (för färg, lim,
tapeter, tätningsmedel)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):1.5; Omfattar användning upp till (dagar/år):3; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):857.5; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):491; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC18 - Tryckfärg och färgpulver. Bläck och
toner.

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):10; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):71.4;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):40;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2.2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC23 - Produkter för garvning, färgning,
betning, impregnering och vård av läder.
Polermedel, vax/kräm (golv, möbler, skor)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):11; Omfattar användning upp till (dagar/år):29; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):430;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):56;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):1.23;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC23 - Produkter för garvning, färgning,
betning, impregnering och vård av läder.
Polermedel, sprej (möbler, skor)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):8; Omfattar användning upp till (dagar/år):8; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):430;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):56;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
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händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.33;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
PC24 - Smörjmedel, fetter och släppmedel.
Vätskor

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):35; Omfattar användning upp till (dagar/år):4; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):468;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):2200;
Omfattar användning i enbilsgarage (34 m3) med typisk ventilation; Omfattar
användning vid rumsstorlek på (m3):34; För användning varje händelse,
Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.17;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC24 - Smörjmedel, fetter och släppmedel.
Pastor

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):20; Omfattar användning upp till (dagar/år):10; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):468; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):34; Omfattar användning i enbilsgarage (34 m3) med typisk ventilation;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):34;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC24 - Smörjmedel, fetter och släppmedel.
Sprejflaska

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):5; Omfattar användning upp till (dagar/år):6; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):428.75;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp
till (g):73; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.17;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC31 - Polermedel och vaxblandningar. Polermedel,
vax/kräm (golv, möbler, skor)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):4.5; Omfattar användning upp till (dagar/år):29; Omfattar
hudkontaktområde upp till (cm2):430; Vid varje användningstillfälle, omfattas
använda mängder upp till (g):142; Omfattar användning vid rumsstorlek på
(m3):20; För användning varje händelse, Omfattar exponering i upp till
(timmar/tillfälle):1.23;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC31 - Polermedel och vaxblandningar.
Polermedel, sprej (möbler, skor)

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):14; Omfattar användning upp till (dagar/år):8; Omfattar användning upp till
(gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):430;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):35;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.33;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC34 - Textilfärgnings-, betnings- och
impregneringsmedel, inbegripet blekmedel och
andra processhjälpmedel

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):5; Omfattar användning upp till (dagar/år):365; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till
(cm2):857.5; Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till
(g):115; Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning
varje händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):1;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
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Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av konsumenters exponeringar om inte annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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1. Exponeringsscenario
Användning i rengöringsmedel, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC7 - Industriell sprayning
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC13 - Behandling av varor med doppning och gjutning
Miljöutsläppskategori
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 4.4a.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar användning som komponent i rengöringsprodukter, inklusive överföring från lager, hällning/lossning från fat eller
behållare. Exponeringar under blandning/spädning i förberedelsefasen och rengöringsaktiviteter (inklusive sprejning,
penselmålning, doppning, torkning, automatiskt och för hand), relaterad rengöring av utrustning och underhåll.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
Årlig mängd på platsen (ton/år): 1500
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.3
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Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00003
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Åtgärder för markutsläpp är inte tillämpliga eftersom det inte finns något direktutsläpp till mark.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >70
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 1770000
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
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Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Automatisk process med (halv-)slutna system. Inga specifika åtgärder identifierade.
Användning i inneslutna system
Automatisk process med (halv-)slutna system. Inga specifika åtgärder identifierade.
Fat-/satsöverföringar. Användning i inneslutna
system
Applicering av rengöringsprodukter i slutna
system

Inga specifika åtgärder identifierade.

Påfyllning/förberedande av utrustning från fat
eller behållare. avsedd lokal

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
eller, Om tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt
andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller
bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.

Användning i inneslutna satsprocesser.
Behandling med värme

Installera utsugningsventilation på plats där emissioner förekommer.

Avfettning av små föremål vid rengöringsstation Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
Rengöring med lågtryckstvättar

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Rengöring med högtryckstvättar

Sörj för god allmän eller styrd ventilation (10 till 15 luftväxlingar per timme).
Begränsa ämneshalten i produkten till 5 %.

Manuell. Ytor. Rengöring, ingen sprejning

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Rengöring och underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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1. Exponeringsscenario
Användning i borrnings- och produktionsverksamheter på olje- och gasfält, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
Miljöutsläppskategori
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 4.5a.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Borrnings- och produktionsverksamheter på oljefält (inklusive borrleror och brunnsrengöring), inklusive materialöverföringar,
formulering på plats, borrhuvudaktiviteter, aktiviteter i vibrationssiktrum och relaterat underhåll.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten. 573 mg/l .
Ångtryck. 4030 Pa@ 25°C .
log Pow. 2.73 :. Lättnedbrytbar.
Använda mängder
Årlig mängd på platsen (ton/år): 3000
Användningens frekvens och varaktighet Kontinuerligt utsläpp
Utsläppsdagar (dagar/år): NA
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen

Lokal spädningsfaktor för sötvatten: NA
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: NA
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): NA
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): NA
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): NA
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Utsläpp till vattenmiljö är begränsad (se avsnitt 4.2).
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Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): 0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Förhindra tömning i miljön enligt lagkrav.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
Inte tillämplig
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Anmärkning
Andra miljökontrollåtgärder utöver ovanstående: Ingen

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Förutsätter att en bra
grundläggande standard för arbetshygien införts.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Allmänna exponeringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme). eller.
Säkerställ att verksamheten sker utomhus.
Om tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt
andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller
bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.

Påfyllning/förberedande av utrustning från fat
eller behållare.

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Verksamhet på borrdäck

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.

Drift av partikelfilter – ångexponeringar

Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation.

Processprovtagning

Inga specifika åtgärder identifierade.

Behandling och kassering av filtrerade partiklar Inga andra specifika åtgärder identifierade.
Hällning från små behållare

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme). Bär
lämpliga handskar testade enligt EN374.

Drift av partikelfilter

Inga specifika åtgärder identifierade.

Drift av partikelfilter– aerosolexponeringar

Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation.

Allmänna exponeringar (öppna system)

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.

Rengöring och underhåll av utrustning

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme). Bär
lämpliga handskar testade enligt EN374.

Satsprocess

Inga specifika åtgärder identifierade.

Satsprocess med enstaka kontrollerad
exponering

Installera utsugningsventilation på plats där emissioner förekommer.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: ECETOC TRAv2
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell. (EUSES 2.1.1).
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4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
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1. Exponeringsscenario
Användning som bränsle, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC16 - Användning av material som bränslekällor, begränsad exponering mot oförbrända produkter förväntas
Miljöutsläppskategori
ERC7 - Industriell användning av ämnen i slutna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 7.12a.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar användning som bränsle (eller bränsletillsats) och inkluderar aktiviteter relaterade till dess överföring, användning,
underhåll av utrustning och avfallshantering.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 15000
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0025
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0
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Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Åtgärder för markutsläpp är inte tillämpliga eftersom det inte finns något direktutsläpp till mark.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >95
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 11100000
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Ämnet förbrukas vid användning och genererar inget avfall.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Ämnet förbrukas vid användning och genererar inget avfall.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Bulköverföringar

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Fat-/satsöverföringar

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system) med
enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system).
Satsprocess

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system) (slutna Inga specifika åtgärder identifierade.
system)
Allmänna exponeringar (öppna system). (slutna Inga specifika åtgärder identifierade.
system). Satsprocess
Rengöring och underhåll av utrustning

Töm och spola systemet före öppning och underhåll av utrustning. Bär
lämpliga overaller för att undvika hudexponering.

Rengöring av kärl och behållare

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Lagring

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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1. Exponeringsscenario
Användning som bränsle, Yrkesmässig.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC16 - Användning av material som bränslekällor, begränsad exponering mot oförbrända produkter förväntas
Miljöutsläppskategori
ERC9a - Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system
ERC9b - Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 9.12b.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar användning som bränsle (eller bränsletillsats) och inkluderar aktiviteter relaterade till dess överföring, användning,
underhåll av utrustning och avfallshantering.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 30
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.001
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
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Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark

Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 3895
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Ämnet förbrukas vid användning och genererar inget avfall.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Ämnet förbrukas vid användning och genererar inget avfall.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Bulköverföringar

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).

Fat-/satsöverföringar

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system) med
enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system). (slutna Inga specifika åtgärder identifierade.
system). Satsprocess
Allmänna exponeringar (öppna system). (slutna Hantera ämnet i ett slutet system.
system)
Doppning, nedsänkning och hällning

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Rengöring och underhåll av utrustning

Töm och spola systemet före öppning och underhåll av utrustning.

Rengöring av kärl och behållare

Töm och spola systemet före öppning och underhåll av utrustning.

Lagring

Förvara ämnet i ett slutet system.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Användning som bränsle, Konsument.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU21 - Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Produktkategori
PC13 - Bränsle, drivmedel
Miljöutsläppskategori
ERC9a - Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system
ERC9b - Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 9.12c.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Omfattar konsumentanvändning i flytande bränslen.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow=2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 3895
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.001
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Åtgärder för markutsläpp är inte tillämpliga eftersom det inte finns något direktutsläpp till mark.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark. Slam ska förbrännas, inneslutas eller återvinnas.

41/70

Toluen

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 3895
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Ångtryck
3.089 kPa
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Om inget annat anges, Omfattar användningen uppgår till (g):37500; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):420.
Användningens frekvens och varaktighet
Om inget annat anges, Omfattar användning upp till (gånger/användningsdag):0.143; Omfattar exponering i upp till
(timmar/tillfälle):2
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Om inget annat anges, Förutsätter användning vid omgivningstemperatur;
Förutsätter användning i en 20 m3 rum; Förutsätter användning med typiska ventilation.

2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.
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2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)
Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
PC13 - Bränsle, drivmedel. Vätska: tankning av Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
fordon
(%):100; Omfattar användning upp till (dagar/år):52; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):210;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):37500;
Omfattar användning utomhus; Omfattar användning vid rumsstorlek
på (m3):100; För användning varje händelse, Omfattar
exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.05;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
PC13 - Bränsle, drivmedel. Vätska: tankning av Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
skoter
(%):100; Omfattar användning upp till (dagar/år):52; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):210;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):3750;
Omfattar användning utomhus; Omfattar användning vid rumsstorlek
på (m3):100; För användning varje händelse, Omfattar exponering i upp till
(timmar/tillfälle):0.03;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.
PC13 - Bränsle, drivmedel. Vätska:
trädgårdsutrustning – användning

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):100; Omfattar användning upp till (dagar/år):26; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Vid varje användningstillfälle, omfattas
använda mängder upp till (g):750; Omfattar användning utomhus; Omfattar
användning vid rumsstorlek på (m3):100; För användning varje händelse,
Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):2;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC13 - Bränsle, drivmedel. Vätska:
trädgårdsutrustning – bränslepåfyllning

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):100; Omfattar användning upp till (dagar/år):26; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):420;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):750;
Omfattar användning i enbilsgarage (34 m3) med typisk ventilation;
Omfattar användning vid rumsstorlek på (m3):34; För användning varje
händelse, Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.03;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

PC13 - Bränsle, drivmedel. Lampolja

Driftsförhållanden: Om inget annat anges, Omfattar koncentrationer upp till
(%):100; Omfattar användning upp till (dagar/år):52; Omfattar användning upp
till (gånger/användningsdag):1; Omfattar hudkontaktområde upp till (cm2):210;
Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g):100;
Omfattar användning vid normal hushållsventilation; Omfattar
användning vid rumsstorlek på (m3):20; För användning varje händelse,
Omfattar exponering i upp till (timmar/tillfälle):0.01;
Riskhanteringsåtgärder: Ingen särskild riskhanteringsåtgärd identifierad utöver
angivna driftvillkor.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av konsumenters exponeringar om inte annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
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När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Funktionella vätskor, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU8 - Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter)
SU9 - Tillverkning av finkemikalier
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
Miljöutsläppskategori
ERC7 - Industriell användning av ämnen i slutna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 7.13a.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Användning som funktionella vätskor, t.ex. kabeloljor, överföringsoljor, kylmedel, isolatorer, köldmedel, hydraulvätskor i
industriutrustning, inklusive underhåll och relaterade materialöverföringar.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
Årlig mängd på platsen (ton/år): 1500
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.01
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0003
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Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 455000
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Bulköverföringar

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar med enstaka kontrollerad
exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Fat-/satsöverföringar. Satsprocess

Inga specifika åtgärder identifierade.

Fat-/satsöverföringar avsedd lokal

Minimera exponering genom delvis inneslutning av driften eller utrustningen
och installera utsugningsventilation vid öppningarna.

Påfyllning/förberedande av utrustning från fat
eller behållare.

Minimera exponering genom delvis inneslutning av driften eller utrustningen
och installera utsugningsventilation vid öppningarna.

Allmänna exponeringar (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Omtillverkning av underkända artiklar

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring

Inga specifika åtgärder identifierade.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Pelletisering (slutna system)

Minimera exponering genom delvis inneslutning av driften eller utrustningen
och installera utsugningsventilation vid öppningarna.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Funktionella vätskor, Yrkesmässig.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC20 - Värme- och trycköverföringsoljor vid dispersiv, yrkesmässig användning men i slutna system
Miljöutsläppskategori
ERC9a - Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system
ERC9b - Omfattande spridande användning utomhus av ämnen i slutna system
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 9.13b.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Användning som funktionella vätskor, t.ex. kabeloljor, överföringsoljor, kylmedel, isolatorer, köldmedel, hydraulvätskor i
professionell utrustning, inklusive underhåll och relaterade materialöverföringar.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
Årlig mängd på platsen (ton/år): 3
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.05
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.025
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.025
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
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mark
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) (kg/d): 2660
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.

2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Fat-/satsöverföringar, icke avsedd lokal

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Överföring från/hällning från behållare

Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Allmänna exponeringar (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (öppna system). Vätska Hantera ämnet i ett övervägande slutet system med utsugningsventilation.
ovanför 80 °C
Påfyllning/förberedande av utrustning från fat
eller behållare.

Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Omtillverkning av underkända artiklar

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Underhåll av utrustning, icke avsedd lokal

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.
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2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

50/70

Toluen

Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Väg- och byggapplikationer, Yrkesmässig.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
Processkategori
PROC7 - Industriell sprayning
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC11 - Icke-industriell sprayning
PROC13 - Behandling av varor med doppning och gjutning
Miljöutsläppskategori
ERC8d - Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system
ERC8f - Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 8.15.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Applicering av ytbehandlingar och bindemedel inom väg- och byggaktiviteter, inklusive vägbeläggningar, manuell gjutasfalt och vid
applicering av tak- och vattentäta skikt.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 60
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.95
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.01
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.04
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Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark

Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) (kg/d): 5748
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 78500
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Fat-/satsöverföringar. icke avsedd lokal

Fat-/satsöverföringar. avsedd lokal

Rollning, penselmålning

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).
eller: Om tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt
andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller
bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.
Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation.
eller: Om tekniska åtgärder inte är praktiskt genomförbara:. Bär lämpligt
andningsskydd (överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller
bättre) och handskar (typ EN374) om regelbunden hudkontakt är sannolik.
Säkerställ att verksamheten sker utomhus.

Sprejning/dimning genom maskinell applicering Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Bär andningsapparat
överensstämmande med EN140 med filter av typ A eller bättre.
Doppning, nedsänkning och hällning

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.

Rengöring och underhåll av utrustning

Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme). Förvara
dränerad produkt I slutna behållare tills kassering eller efterföljande
återanvändning sker.

Lagring

Inga specifika åtgärder identifierade.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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1. Exponeringsscenario
Användning i laboratorier, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöutsläppskategori
ERC2 - Formulering av beredningar
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
Specifik miljöutsläppskategori
Inte tillämplig.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Användning av ämnet i laboratoriemiljöer, inklusive materialöverföringar och rengöring av utrustning.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder
:
Årlig mängd på platsen (ton/år): 1500
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.025
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.02
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
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Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 7020
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
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2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.

2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Laboratorieaktiviteter, liten skala

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Rengöring. Rollning, penselmålning. Rengöring Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).
av kärl och behållare

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
56/70

Toluen

Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Användning i laboratorier, Yrkesmässig.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
Processkategori
PROC10 - Applicering med roller eller strykning
PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöutsläppskategori
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 8.17.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Användning av ämnet i laboratoriemiljöer, inklusive materialöverföringar och rengöring av utrustning.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder

Årlig mängd på platsen (ton/år): 3
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.5
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.5
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Åtgärder för markutsläpp är inte tillämpliga eftersom det inte finns något direktutsläpp till mark.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
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Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 280
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen.

2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Laboratorieaktiviteter. liten skala

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Rengöring. Rollning, penselmålning. Rengöring Sörj för god reglerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme).
av kärl och behållare

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).
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4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Produktion och bearbetning av gummi, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 - Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt)
PROC6 - Kalandrering
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC14 - Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC21 - Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor
Miljöutsläppskategori
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ERC6c - Industriell användning av monomerer för tillverkning av termoplast
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 4.20.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Tillverkning av däck och allmänna gummiartiklar, bland annat bearbetning av obehandlad (mognad) gummi, hantering och
blandning av tillsatser gummi, kalendrar, vulkanisering, kylning och samt efterbehandling underhåll.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder

Årlig mängd på platsen (ton/år): 1500
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
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:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.002
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.003
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.0001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >80
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) baserat på utsläpp efter fullständig avloppsvattenrening (kg/d): 51440
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Bulköverföringar transport med insamling av
prov

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Sörj för god allmän ventilation (inte
färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Polymerisering (bulk och sats) Kontinuerlig
process med insamling av prov

Inga specifika åtgärder identifierade.

Allmänna exponeringar (slutna system)
Kontinuerlig process ingen provtagning

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar Kontinuerlig process med
insamling av prov

Inga specifika åtgärder identifierade.

Lagring av intermediär polymer

Inga specifika åtgärder identifierade.

Additivering och stabilisering

Inga specifika åtgärder identifierade.

blandning Satsprocess

Säkerställ att verksamheten sker utomhus. Sörj för god allmän ventilation (inte
färre än 3 till 5 luftbyten per timme). Bär lämpliga handskar testade enligt
EN374.

Pelletisering och pelletsortering (öppna system) Sörj för god allmän eller styrd ventilation (minst 3 till 5 luftväxlingar per timme).
Pelletisering

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

transport med insamling av prov

Inga specifika åtgärder identifierade.

Slutbehandlingar Satsprocess med insamling
av prov

Inga specifika åtgärder identifierade.

Underhåll av utrustning

Dränera eller avlägsna ämnet från utrustningen före öppning eller underhåll.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1.
Miljöfarligt
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Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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Version 1.1

1. Exponeringsscenario
Polymerbearbetning, Industriell.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU3 - Industriell tillverkning (samtliga)
SU10 - Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3 - Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)
PROC4 - Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 - Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt)
PROC6 - Kalandrering
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC9 - Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC13 - Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC14 - Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC21 - Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor
Miljöutsläppskategori
ERC4 - Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan
ERC6d - Industriell användning av processregulatorer för polymeriseringsprocesser vid produktion av harts gummi, polymerer
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 4.21a.v1 .
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Bearbetning av formulerade polymerer inklusive materialöverföringar, tillsatshantering (t.ex. pigment, stabiliseringsmedel,
fyllnadsmedel, plasticeringsmedel osv.), gjutning, tvärbindnings- och formningsaktiviteter, återanvändning av material, lagring och
relaterat underhåll.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder

Årlig mängd på platsen (ton/år): 1500
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 300
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
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Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.1
Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.00001
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark
Förhindra utsläpp av ej upplöst ämne till eller återhämta det från avloppsvattnet på platsen.
Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >80
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark. Slam ska förbrännas, inneslutas eller återvinnas.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) (kg/d): 1923077
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.
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2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Bulköverföringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar (slutna system) med enstaka
kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar, avsedd lokal

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.
eller: Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Bulkvägning (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulkvägning med enstaka kontrollerad
exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Småskalig vägning

Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation.

Förblandning av tillsatser (slutna system)

Inga specifika åtgärder identifierade.

Förblandning av tillsatser (öppna system) med Inga specifika åtgärder identifierade.
insamling av prov
Förblandning av tillsatser. Allmänna
exponeringar (öppna system)

Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Bulköverföringar.

Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation.

Fat-/satsöverföringar

Bulköverföringar. Påfyllning av fat och små
behållare

Säkerställ att materialöverföringar sker inneslutet eller med
utsugningsventilation.

Kalandrering (inklusive Banbury)

Begränsa öppningar på utrustning. Minimera exponering genom delvis
inneslutning av driften eller utrustningen och installera utsugningsventilation
vid öppningarna. Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten
per timme).
Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Produktion av artiklar genom doppning och
hällning
Extrudering och masterbatching

Inga specifika åtgärder identifierade.

Formsprutning av artiklar

Inga specifika åtgärder identifierade.

Underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).
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4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
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1. Exponeringsscenario
Polymerbearbetning, Yrkesmässig.
Användningsdeskriptor
Användningsområde
SU22 - Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
Processkategori
PROC1 - Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering
PROC2 - Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC6 - Kalandrering
PROC8a - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda
för detta ändamål
PROC8b - Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för
detta ändamål
PROC14 - Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC21 - Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor
Miljöutsläppskategori
ERC8a - Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system
ERC8c - Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i eller på en matris
ERC8d - Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system
ERC8f - Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris
Specifik miljöutsläppskategori
ESVOC SpERC 8.21b.v1.
Processer, uppgifter, aktiviteter som täcks
Bearbetning av formulerade polymerer inklusive materialöverföringar, gjutnings- och formningsaktiviteter, omarbetning av material
och relaterat underhåll.

2. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
2.1. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskaper
Löslighet i vatten: 0.573 g/l.
log Kow = 2.73.
Lättnedbrytbar.
Ångtryck
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP.
Använda mängder

Årlig mängd på platsen (ton/år): 3
Användningens frekvens och varaktighet
Utsläppsdagar (dagar/år): 365
Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen
:
Lokal spädningsfaktor för sötvatten: 10
Lokal spädningsfaktor för havsvatten: 100
Andra driftförhållanden för användning som påverkar miljöexponering
:.
Utsläppsandel till luft från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.98
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Utsläppsandel till avlopp från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.01
Utsläppsandel till mark från process (initialt utsläpp före riskhanteringsåtgärder): 0.01
Tekniska anläggningsförhållanden och åtgärder för att minska eller begränsa utsläpp, emissioner till luft och utsläpp till
mark

Rena luftutsläpp för att uppnå en typisk reningseffektivitet på (%): >0
Rena avloppsvatten på platsen (före mottagande vattenutlopp) för att uppnå den nödvändiga reningseffektiviteten på (%): 93.3
Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen
Tillför inte industrislam till naturmark.
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunalt avloppsreningsverk
:
Uppskattat avlägsnande av ämnet från avloppsvatten via vattenrening (%): 93.3
Högsta tillåtna tonnage på platsen (MSafe) (kg/d): 5269
Reningsverkets antagna flöde (m3/d): 2000
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern behandling av avfall för kassering
Extern behandling och kassering av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Extern återanvändning och återvinning av avfall ska följa gällande lokala och/eller nationella föreskrifter.

2.2. Control of exposure - Workers / Consumers
Produktegenskaper
Aggregationstillstånd
Flytande, ångtryck < 0,5–10 kPa vid STP
Koncentration av ämne i produkt
Omfattar procenthalt av ämnet i produkten upp till 100 % (om inte annat anges).
Använda mängder
Inte tillämplig.
Användningens frekvens och varaktighet
Omfattar daglig exponering i upp till 8 timmar (om inte annat anges)
Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering
inte tillämplig
Andra driftförhållanden som påverkar exponering
Förutsätter användning vid inte mer än 20 °C över omgivningstemperaturen, om inte annat anges.
Förutsätter att en bra grundläggande standard för arbetshygien införts.

2.2a. Kontroll av arbetarexponering
Bidragande scenarier
Bulköverföringar (slutna system)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder
Inga specifika åtgärder identifierade.

Bulköverföringar (slutna system) med enstaka
kontrollerad exponering

Inga specifika åtgärder identifierade.

Produktöverföringar

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.
eller: Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).

Formsprutning av artiklar

Begränsa öppningar på utrustning. Installera utsugningsventilation på plats
där emissioner förekommer.

Omarbetning av artiklar

Inga specifika åtgärder identifierade.

Underhåll av utrustning

Töm systemet före öppning eller underhåll av utrustning.

Lagring

Inga specifika åtgärder identifierade.

Lagring med enstaka kontrollerad exponering

Säkerställ att verksamheten sker utomhus.
eller: Sörj för god allmän ventilation (inte färre än 3 till 5 luftbyten per timme).
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2.2b. Kontroll av konsumentexponering
Produktkategori(-er)

Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Anmärkning
Inte tillämplig.

3. Exposure estimation and references
Hälsa
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder (RMM) och driftförhållanden (OCS) observeras, är exponering och indirekt
exponering av människor via miljön inte förväntas överstiga de förutsagda DNEL och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna
förväntas vara mindre än 1
ECETOC TRA-verktyget har använts för bedömning av exponeringar på arbetsplats om inget annat anges: (ECETOC TRAv2)
Miljöfarligt
När de rekommenderade riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden iakttas, är exponering förväntas inte överstiga de förutsagda
PNEC och de resulterande riskkarakteriseringskvoterna förväntas vara mindre än 1.
Använt EUSES-modell: (EUSES 2.1.1).

4. Anvisningar för nedströmsanvändare för kontroll av överensstämmelse
med exponeringsscenariot.
Hälsa
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Miljöfarligt
Kontrollera att riskhanteringsåtgärder och drift är som beskrivits eller likvärdig effektivitet.
Typisk reningsteknik för avloppsvatten på plats ger en reningseffektivitet på (%):. 93.3 .
Ytterligare information om mätning och styrteknik finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

70/70

