
SCENARIUSZ NARAŻENIA 

9.4. Zestawianie (mieszanie) oraz pakowanie (przepakowywanie) - Przemysłowe 

9.4.1a. Scenariusz narażenia 
 

Punkt 1 Tytuł Scenariusza Narażenia Benzyny Niskowrzące (Benzyna), która NIE jest 
sklasyfikowana jako R45, R62 ani R63; (zawierające/zawierająca mniej niż 0,1% benzenu) 
Tytuł 
Zestawianie (mieszanie) i pakowanie (przepakowywanie) substancji i mieszanin 
Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y) / Branże, w których się używa 3, 10 
Kategorie procesu 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15 

Dalsze informacje na temat odwzorowania 
(mapowania, rozmieszczenia) i przydziału 
(alokacji) kodów PROC (kategorii procesu) 
zawarte są w Tabeli 9.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 2 
Szczególna kategoria uwalniania do środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do środowiska 

ESVOC SpERC 2.2.v1 
[ESVOC = Europejska Platforma Przemysłu 
Rozpuszczalników] 

Uwzględnione procesy, zadania, działalność 
Zestawianie (mieszanie) i pakowanie (przepakowywanie) substancji i ich mieszanin w partiach 
produkcyjnych i w sposób ciągły, z uwzględnieniem magazynowania, przemieszczania materiałów, 
mieszania, tabletkowania, sprężania, peletyzacji (granulowania), wyciskania/wytłaczania, pakowania na 
dużą i na małą skalę, utrzymania/konserwacji, pobierania próbek i powiązanych czynności 
laboratoryjnych. 
Metoda oceny 
Zobacz Punkt 3. 
Punkt 2 Warunki działania / operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 

 
Punkt 2.1 Ograniczanie / kontrola narażenia konsumenta 
Charakterystyka produktu  
Prężność par (kPa) Ciecz, prężność par > 10 kPa przy STP. OC5 
Stężenie substancji w 
produkcie 

Obejmuje udział procentowy substancji w produkcie do 100 % (jeżeli 
nie określono inaczej) G13 

Ilości używane Nie dotyczy 
Częstotliwość i czas trwania 
używania / narażenia 

Obejmuje narażenia dzienne do 8 godzin (jeżeli nie określono inaczej) 
G2 

Czynniki ludzkie nie będące 
pod wpływem zarządzania 
ryzykiem 

Nie dotyczy 

Inne warunki operacyjne 
mające wpływ na narażenie 

Zakłada użycie w temperaturze nie wyższej niż 20oC powyżej 
temperatury otoczenia, jeżeli nie określono inaczej. G15. Zakłada, że 
wdrożone są dobre podstawowe standardy higieny pracy. G1. 

Scenariusze pomocnicze Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne / 
eksploatacyjne 

Ogólne środki zaradcze 
(substancje drażniące skórę). 
G19 

Unikać bezpośredniego zetknięcia skóry z produktem. Określić / 
ustalić potencjalne obszary pośredniego zetknięcia ze skórą. Nosić 
rękawice (przebadane wg EN374), jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
zetknięcia się rąk z substancją. Usuwać zanieczyszczenia / rozlania 
niezwłocznie, kiedy nastąpią. Niezwłocznie zmywać zanieczyszczenia 
skóry. Zapewnić podstawowe szkolenie pracowników w celu 
zapobiegania / minimalizowania narażeń i zgłaszać wszelkie wpływy 
na skórę, które mogą wystąpić. E3 

CS15 Narażenia ogólne 
(układy zamknięte) 

Nie określono innych szczególnych środków El20 

CS15 Narażenia ogólne 
(układy zamknięte) +CS56 
Wraz z pobieraniem próbek 

Nie określono innych szczególnych środków El20 
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CS16 Narażenia ogólne 
(układy otwarte) 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 

CS2 Pobieranie próbek z 
procesu 

Nie określono innych szczególnych środków El20 

CS29 Operacje mieszania 
(systemy zamknięte) 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 

CS36 Czynności 
laboratoryjne. 

Posługiwać się [substancjami] pod wyciągiem laboratoryjnym / w 
dygestorium lub przy wentylacji wyciągowej. E83. 

CS14 Przemieszczanie 
masowe luzem 

Zapewnić, aby przekazywanie materiału odbywało się pod 
zamknięciem lub w warunkach wentylacji wyciągowej. E66. 

CS34 Ręcznie + CS22 
Przesył/wylewanie z 
pojemników 

Zapewnić, aby przekazywanie materiału odbywało się pod 
zamknięciem lub w warunkach wentylacji wyciągowej. E66 

CS8 Przemieszczanie beczek 
i partii materiału 

Zapewnić, aby przekazywanie materiału odbywało się pod 
zamknięciem lub w warunkach wentylacji wyciągowej. E66 

CS6 Napełnianie beczek i 
małych opakowań 

Napełniać pojemniki/puszki w wydzielonych miejscach wyposażonych 
w miejscową wentylację wyciągową. E51 

CS39 Czyszczenie / mycie i 
konserwacja sprzętu 

Nie określono żadnych specjalnych środków EI18 

CS67 Przechowywanie / 
magazynowanie 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20 

Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs 
oraz RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 
Punkt 2.2 Kontrola opanowanie narażenia środowiskowego 
Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0,1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 1,65e7 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 0,0018 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 3,0e4 
Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 1,0e5 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 300 
Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem zarządzania ryzykiem 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 

 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,025 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,002 
Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,0001 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie 
uwalnianiu 
Powszechnie stosowane praktyki różnią się w zależności od zakładu, stąd stosuje się ostrożne szacowanie 
uwalniania się (emisji) z procesu technologicznego [TCS1]. 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie zakładu mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zrzutów, emisji do atmosfery i uwalniania do gleby 
Zapobiegać zrzutom nierozcieńczonej substancji do ścieków lub odzyskiwać ją ze ścieków [TCR14]. 
Ryzyko narażenia środowiskowego zależy od narażenia pośredniego ludzi (głównie poprzez wdychanie(TCR1k). 
Jeżeli następuje zrzut do oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych, nie jest wymagane oczyszczanie 
ścieków na terenie zakładu. [TCR9]. 
Oczyszczać emisję do powietrza, zapewniając typową wydajność/ sprawność usuwania/ 
oczyszczania (%) 

56,5 

Oczyszczać ścieki zakładowe (przed otrzymaniem zrzutu wody/ ścieku), zapewniając 
typową wydajność/ sprawność usuwania/ oczyszczania (%) 

94,7 

W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych, 
zapewnić wymaganą wydajność oczyszczania ścieków w zakładzie > (%) 

0 
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Organizacyjne środki zaradcze, mające na celu zapobieganie/ ograniczanie uwalniania z zakładu 
Nie stosować szlamu pochodzenia przemysłowego do gleb naturalnych [OMS2]. Szlam należy poddać spopieleniu 
(spaleniu), zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się lub rekultywować (prowadzić jego odzysk [OMS3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 

 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych (%) 

95,5 

Całkowita efektywność / sprawność usuwania substancji ze ścieków po zakładowych i 
pozazakładowych (oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych) RMMs (%) 

95,5 

Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 1,0e5 
Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Oczyszczanie zewnętrzne (poza zakładem) oraz utylizacja / wywóz odpadów powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami [ETW3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów 
Odzysk zewnętrzny (poza zakładem) oraz recykling odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
[ERW1]. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz RMMs 
są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
Do oszacowania narażeń w miejscu pracy użyto narzędzia ECETOC TRA, jeżeli nie podano inaczej. G21. 
3.2. Środowisko 
Do obliczenia narażenia środowiskowego za pomocą modelu Petrorisk [EE2] została użyta metoda Hydrocarbon 
Block Method (metoda blokowa dla węglowodorów) [EE2]. 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Nie oczekuje się, że przewidywanie narażenia będą przekraczać DN(M)EL, kiedy zostaną wdrożone warunki 
operacyjne/środki zarządzania ryzykiem podane w Punkcie 2. G22 

 
Kiedy zostaną przyjęte inne środki zarządzania ryzykiem/warunki operacyjne, wówczas użytkownicy powinni 
zapewnić, żeby tymi ryzykami zarządzano na co najmniej takich samych poziomach (poziomach równorzędnych). 
G23. 

 
Dostępne dane o zagrożeniach nie umożliwiają pochodnego sporządzenia DNEL dla skutków / oddziaływań w 
postaci podrażnień skóry. G32. Dostępne dane o zagrożeniach nie potwierdzają potrzeby ustanowienia DNEL dla 
innych skutków / oddziaływań zdrowotnych. G36. Środki zarządzania ryzykiem oparte są na ilościowej 
charakterystyce zagrożenia. G37 
4.2. Środowisko 
Wytyczne są oparte na zakładanych warunkach operacyjnych, które mogą nie obowiązywać we wszystkich 
zakładach; zatem może być konieczne skalowanie w celu określenia odpowiednich środków zarządzania ryzykiem 
specyficznych dla zakładu [DSU1]. Wymaganą sprawność oczyszczania (usuwania) dla ścieków można osiągnąć 
stosując technologie wewnątrzzakładowe/pozazakładowe, albo każdą pojedynczo, albo ich połączenia [DSU2]. 
Wymaganą sprawność oczyszczania powietrza można osiągnąć stosując technologie wewnątrzzakładowe, albo 
każdą pojedynczo, albo ich połączenia [DSU3]. Dalsze szczegóły na temat skalowania oraz technologii kontroli / 
ograniczania są podane w zestawieniu („arkuszu faktów”) SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-indistries- 
libraries.html) [DSU4]. 
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9.4. Dystrybucja benzyn - Przemysłowe 

9.4.1a. Scenariusz narażenia 
 

Punkt 1 Tytuł Scenariusza Narażenia Benzyna , która NIE jest sklasyfikowana jako R45, R62 ani 
R63; (zawierające/zawierająca mniej niż 0,1% benzenu) 
Tytuł 
Dystrybucja substancji 
Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y) / Branże, w których się używa 3 
Kategorie procesu 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15 

Dalsze informacje na temat odwzorowania 
(mapowania, rozmieszczenia) i przydziału 
(alokacji) kodów PROC (kategorii procesu) 
zawarte są w Tabeli 9.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7 
Szczególna kategoria uwalniania do środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do środowiska 

ESVOC SpERC 1.1b v1 

Uwzględnione procesy, zadania, działalność 
Załadunek masowy luzem (z uwzględnieniem statku morskiego/barki, wagonu kolejowego/samochodu 
ciężarowego oraz załadunku IBC) oraz przepakowywanie (z uwzględnieniem beczek i małych 
opakowań) substancji, z uwzględnieniem pobierania próbek, magazynowania, rozładunku, 
utrzymania/konserwacji i powiązanych czynności laboratoryjnych. 
Metoda oceny 
Zobacz Punkt 3. 
Punkt 2 Warunki działania / operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 

 
Punkt 2.1 Ograniczanie / kontrola narażenia konsumenta 
Charakterystyka produktu  
Prężność par (kPa) Ciecz, prężność par > 10 kPa przy STP. OC5 
Stężenie substancji w 
produkcie 

Obejmuje udział procentowy substancji w produkcie do 100 % (jeżeli 
nie określono inaczej) G13 

Ilości używane Nie dotyczy 
Częstotliwość i czas trwania 
używania / narażenia 

Obejmuje narażenia dzienne do 8 godzin (jeżeli nie określono inaczej) 
G2 

Czynniki ludzkie nie będące 
pod wpływem zarządzania 
ryzykiem 

Nie dotyczy 

Inne warunki operacyjne 
mające wpływ na narażenie 

Zakłada użycie w temperaturze nie wyższej niż 20oC powyżej 
temperatury otoczenia, jeżeli nie określono inaczej. G15. Zakłada, że 
wdrożone są dobre podstawowe standardy higieny pracy. G1. 

Scenariusze pomocnicze Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne / 
eksploatacyjne 

Ogólne środki zaradcze 
(substancje drażniące skórę). 
G19 

Unikać bezpośredniego zetknięcia skóry z produktem. Określić / 
ustalić potencjalne obszary pośredniego zetknięcia ze skórą. Nosić 
rękawice (przebadane wg EN374), jeżeli istnieje prawdopodobieństwo 
zetknięcia się rąk z substancją. Usuwać zanieczyszczenia / rozlania 
niezwłocznie, kiedy nastąpią. Niezwłocznie zmywać zanieczyszczenia 
skóry. Zapewnić podstawowe szkolenie pracowników w celu 
zapobiegania / minimalizowania narażeń i zgłaszać wszelkie wpływy 
na skórę, które mogą wystąpić. E3 

CS15 Narażenia ogólne 
(układy zamknięte) 

Nie określono innych szczególnych środków El20 

CS15 Narażenia ogólne 
(układy zamknięte) +CS56 
Wraz z pobieraniem próbek 

Nie określono innych szczególnych środków El20 

CS16 Narażenia ogólne 
(układy otwarte) 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 
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CS2 Pobieranie próbek z 
procesu 

Nie określono innych szczególnych środków El20 

CS29 Operacje mieszania 
(systemy zamknięte) 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 

CS36 Czynności 
laboratoryjne. 

Posługiwać się [substancjami] pod wyciągiem laboratoryjnym / w 
dygestorium lub przy wentylacji wyciągowej. E83. 

CS501 Załadunek i 
rozładunek luzem w ukł. 
zamkniętym 

Nie określono innych szczególnych środków El20 

CS6 Napełnianie beczek i 
małych opakowań 

Napełniać pojemniki/puszki w wydzielonych miejscach wyposażonych 
w miejscową wentylację wyciągową. E51 

CS39 Czyszczenie / mycie i 
konserwacja sprzętu 

Nie określono żadnych specjalnych środków EI18 

CS67 Przechowywanie / 
magazynowanie 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20 

Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs 
oraz RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 
Punkt 2.2 Kontrola opanowanie narażenia środowiskowego 
Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0,1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 1,87e7 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 0,002 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 3,75e4 
Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 1,2e5 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 300 
Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem zarządzania ryzykiem 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 

 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,001 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,00001 
Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,00001 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie 
uwalnianiu 
Powszechnie stosowane praktyki różnią się w zależności od zakładu, stąd stosuje się ostrożne szacowanie 
uwalniania się (emisji) z procesu technologicznego [TCS1]. 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie zakładu mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zrzutów, emisji do atmosfery i uwalniania do gleby 
Ryzyko narażenia środowiskowego zależy od narażenia pośredniego ludzi (głównie poprzez wdychanie(TCR1k). 
Jeżeli następuje zrzut do oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych, nie jest wymagane oczyszczanie 
ścieków na terenie zakładu. [TCR9]. 
Oczyszczać emisję do powietrza, zapewniając typową wydajność/ sprawność usuwania/ 
oczyszczania (%) 

90 

Oczyszczać ścieki zakładowe (przed otrzymaniem zrzutu wody/ ścieku), zapewniając 
typową wydajność/ sprawność usuwania/ oczyszczania (%) 

12 

W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych, 
zapewnić wymaganą wydajność oczyszczania ścieków w zakładzie > (%) 

0 

Organizacyjne środki zaradcze, mające na celu zapobieganie/ ograniczanie uwalniania z zakładu 
Nie stosować szlamu pochodzenia przemysłowego do gleb naturalnych [OMS2]. Szlam należy poddać spopieleniu 
(spaleniu), zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się lub rekultywować (prowadzić jego odzysk [OMS3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 

 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych (%) 

95,5 

Całkowita efektywność / sprawność usuwania substancji ze ścieków po zakładowych i 95,5 
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pozazakładowych (oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych) RMMs (%)  
Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 1,1e6 
Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Oczyszczanie zewnętrzne (poza zakładem) oraz utylizacja / wywóz odpadów powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami [ETW3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów 
Odzysk zewnętrzny (poza zakładem) oraz recykling odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
[ERW1]. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz RMMs 
są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
Do oszacowania narażeń w miejscu pracy użyto narzędzia ECETOC TRA, jeżeli nie podano inaczej. G21. 
3.2. Środowisko 
Do obliczenia narażenia środowiskowego za pomocą modelu Petrorisk [EE2] została użyta metoda Hydrocarbon 
Block Method (metoda blokowa dla węglowodorów) [EE2]. 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Nie oczekuje się, że przewidywanie narażenia będą przekraczać DN(M)EL, kiedy zostaną wdrożone warunki 
operacyjne/środki zarządzania ryzykiem podane w Punkcie 2. G22 

 
Kiedy zostaną przyjęte inne środki zarządzania ryzykiem/warunki operacyjne, wówczas użytkownicy powinni 
zapewnić, żeby tymi ryzykami zarządzano na co najmniej takich samych poziomach (poziomach równorzędnych). 
G23. 

 
Dostępne dane o zagrożeniach nie umożliwiają pochodnego sporządzenia DNEL dla skutków / oddziaływań w 
postaci podrażnień skóry. G32. Dostępne dane o zagrożeniach nie potwierdzają potrzeby ustanowienia DNEL dla 
innych skutków / oddziaływań zdrowotnych. G36. Środki zarządzania ryzykiem oparte są na ilościowej 
charakterystyce zagrożenia. G37 
4.2. Środowisko 
Wytyczne są oparte na zakładanych warunkach operacyjnych, które mogą nie obowiązywać we wszystkich 
zakładach; zatem może być konieczne skalowanie w celu określenia odpowiednich środków zarządzania ryzykiem 
specyficznych dla zakładu [DSU1]. Wymaganą sprawność oczyszczania (usuwania) dla ścieków można osiągnąć 
stosując technologie wewnątrzzakładowe/pozazakładowe, albo każdą pojedynczo, albo ich połączenia [DSU2]. 
Wymaganą sprawność oczyszczania powietrza można osiągnąć stosując technologie wewnątrzzakładowe, albo 
każdą pojedynczo, albo ich połączenia [DSU3]. Dalsze szczegóły na temat skalowania oraz technologii kontroli / 
ograniczania są podane w zestawieniu („arkuszu faktów”) SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-indistries- 
libraries.html) [DSU4]. 
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9.5. Wykorzystanie Benzyn Niskowrzących [o niskiej temperaturze wrzenia] (Benzyny) w 
powłokach – w przemyśle 

 
9.5.1a. Scenariusz narażenia 

 
Punkt 1 Tytuł Scenariusza Narażenia Benzyny Niskowrzące (Benzyna), która NIE jest 
sklasyfikowana jako R45, R62 ani R63; (zawierające/zawierająca mniej niż 0,1% benzenu) 
Tytuł 
Wykorzystanie/używanie w powłokach 
Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y) / Branże, w których się używa 3 
Kategorie produktu (PC) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 15 

Dalsza informacja na temat odwzorowania 
(mapowania, rozmieszczenia) i przydziału 
(alokacji) kodów PROC (kategorii produktu) 
zawarta jest w Tabeli 9.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 4 
Szczególna kategoria uwalniania do środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do środowiska 

ESVOC SpERC 4.3a.v1 
[ESVOC = Europejska Platforma Przemysłu 
Rozpuszczalników] 

Uwzględnione procesy, zadania, działalność 
Obejmuje stosowanie / używanie w powłokach (farby, tusze, kleje itp.) łącznie z narażeniem podczas 
stosowania / używania (z uwzględnieniem odbioru materiałów, przechowywania, przygotowywania i 
przekazywania z ładunku masowego/luzem i pół-masowego, nakładania natryskowego, wałkiem, 
powlekarką, przez zamaczanie / zanurzenie, przepływ, złoże fluidalne na liniach produkcyjnych i 
tworzenie warstewki (filmu)) oraz czyszczeniem/myciem i konserwacją sprzętu i towarzyszącymi 
czynnościami laboratoryjnymi. 
Metoda oceny 
Zobacz Punkt 3. 
Punkt 2 Warunki działania / operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 

 
Punkt 2.1 Ograniczanie / kontrola narażenia pracownika / robotnika 
Charakterystyka produktu  
Forma fizyczna produktu Ciecz, prężność par > 10 kPa przy STP OC5 
Stężenie substancji w produkcie Obejmuje stężenia substancji w produkcie do 100% (jeżeli nie 

określono inaczej) G13 
Ilości używane Nie dotyczy 
Częstotliwość i czas trwania 
używania / narażenia 

Obejmuje narażenie dzienne do 8 godzin (jeżeli nie określono 
inaczej) G2 

Czynniki ludzkie nie będące pod 
wpływem zarządzania ryzykiem 

Nie dotyczy 

Inne warunki operacyjne mające 
wpływ na narażenie 

Zakłada używanie w temperaturach nie wyższych niż 20oC 
powyżej temperatury otoczenia, jeżeli nie określono inaczej. G15 
Zakłada się, ze wdrożono dobrą normę podstawową w zakresie 
higieny pracy G1. 

Scenariusze składowe (mające 
wpływ) 

Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki 
operacyjne / eksploatacyjne 

Ogólne środki zaradcze (substancje 
drażniące skórę). G19 

Unikać bezpośredniego zetknięcia skóry z produktem. Określić / 
ustalić potencjalne obszary pośredniego zetknięcia ze skórą. 
Nosić rękawice (przebadane wg EN374), jeżeli istnieje 
prawdopodobieństwo zetknięcia się rąk z substancją. Usuwać 
zanieczyszczenia / rozlania niezwłocznie, kiedy nastąpią. 
Niezwłocznie zmywać zanieczyszczenia skóry. Zapewnić 
podstawowe szkolenie pracowników w celu zapobiegania / 
minimalizowania narażeń i zgłaszać wszelkie wpływy na skórę, 
które mogą wystąpić. E3 
Podczas czynności rozpraszania / dyspersji, które mogą 
prawdopodobnie prowadzić do znacznego uwalniania się 
aerozolu, np. podczas natryskiwania, mogą być wymagane inne 
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 środki ochrony skóry, takie jak odzież nieprzepuszczalna i 
osłony twarzy. E4 

CS 15 Narażenia ogólne (układy 
zamknięte) 

Nie określono żadnych innych konkretnych / szczególnych 
środków zaradczych. EI20. 

CS 15 Narażenia ogólne (układy 
zamknięte) + CS56 Wraz z 
pobieraniem próbek 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 

CS 99 Tworzenie się warstewki 
(filmu) – suszenie wymuszone, 
suszenie piecowe (w podwyższonej 
temperaturze) i inne technologie 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 

CS 95 Tworzenie się warstewki 
(filmu) – suszenie na powietrzu 

Nie określono żadnych innych konkretnych / szczególnych 
środków zaradczych. EI20. 

CS 96 Przygotowywanie materiału 
do nakładania. 
CS 30 Operacje mieszania 
(systemy otwarte). 

W punktach, gdzie następują emisje, zapewnić wentylację 
wyciągową. E54. 

CS 24 Rozpylanie / tworzenie mgły 
w wyniku nakładania ręcznego. 

Minimalizować narażenie poprzez częściowe zamknięcie 
(odgrodzenie) operacji lub sprzętu oraz zapewnienie wentylacji 
wyciągowej na otworach (wylotach/wlotach). E60. 

CS97 Rozpylanie / natryskiwanie 
(automatyczne/zrobotyzowane) 

Minimalizować narażenie poprzez częściowe zamknięcie 
(odgrodzenie) operacji lub sprzętu oraz zapewnienie wentylacji 
wyciągowej na otworach (wylotach/wlotach). E60. 

CS3 Przekazywanie / transport 
materiału 

Zapewnić, aby przekazywanie materiału odbywało się pod 
zamknięciem lub w warunkach wentylacji wyciągowej. E66. 

CS98 Nakładanie wałkiem, 
powlekarką, przepływowe 

Minimalizować narażenie poprzez częściowe zamknięcie 
(odgrodzenie) operacji lub sprzętu oraz zapewnienie wentylacji 
wyciągowej na otworach (wylotac/wlotach). E60. 

CS4 Zamaczanie, zanurzanie i 
polewanie 

Stosować wentylację do wyciągania/ usuwania oparów z świeżo 
malowanych artykułów/ obiektów. E56. 

CS36 Czynności laboratoryjne. Posługiwać się [substancjami] pod wyciągiem laboratoryjnym / 
w dygestorium lub przy wentylacji wyciągowej. E83. 

CS39 Czyszczenie / mycie i 
konserwacja sprzętu 

Nie określono żadnych innych konkretnych / szczególnych 
środków zaradczych. EI20. 

CS67 Przechowywanie / 
magazynowanie 

Nie określono żadnych innych konkretnych / szczególnych 
środków zaradczych. EI20. 

Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs 
oraz RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 
Punkt 2.2 Kontrola / opanowanie narażenia środowiskowego 
Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0,1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 6,2E3 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 1,0 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 6,2E3 
Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 2,1E4 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 300 
Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem zarządzania ryzykiem 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 

 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,98 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,007 
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Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie 
uwalnianiu 
Powszechnie stosowane praktyki różnią się w zależności od zakładu, stąd stosuje się ostrożne szacowanie 
uwalniania się (emisji) z procesu technologicznego [TCS1]. 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie zakładu mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zrzutów, emisji do atmosfery i uwalniania do gleby 
Zapobiegać zrzutom nierozcieńczonej substancji do ścieków lub odzyskiwać ją ze ścieków [TCR14]. Ryzyko 
pochodzące z narażenia środowiskowego jest stymulowane przez ludzi poprzez narażenie pośrednie (głównie 
wdychanie) [TCR1k]. W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych, nie 
jest wymagane oczyszczania ścieków w zakładzie [TCR9]. 
Oczyszczać emisję do powietrza, zapewniając typową wydajność/ sprawność usuwania/ 
oczyszczania (%) 

94,1 

Oczyszczać ścieki zakładowe (przed otrzymaniem zrzutu wody/ ścieku), zapewniając 
typową wydajność/ sprawność usuwania/ oczyszczania (%) 

92,6 

W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych, 
zapewnić wymaganą wydajność oczyszczania ścieków w zakładzie > (%) 

0 

Organizacyjne środki zaradcze, mające na celu zapobieganie/ ograniczanie uwalniania z zakładu 
Nie stosować szlamu pochodzenia przemysłowego do gleb naturalnych [OMS2]. Szlam należy poddać spopieleniu 
(spaleniu), zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się lub rekultywować (prowadzić jego odzysk [OMS3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 

 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych (%) 

95,5 

Całkowita efektywność / sprawność usuwania substancji ze ścieków po zakładowych i 
pozazakładowych (oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych) RMMs (%) 

95,5 

Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 2,1E4 
Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Zewnętrzne oczyszczanie (przerób) i utylizacja odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
lokalnymi oraz/lub ogólnokrajowymi [ETW3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów 
Zewnętrzny odzysk i recykling (ponowne wykorzystanie jako surowiec) odpadów powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi oraz/lub ogólnokrajowymi [ERW1]. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz RMMs 
są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
Do oszacowania narażeń w miejscu pracy użyto narzędzia ECETOC TRA, jeżeli nie podano inaczej. G21. 
3.2. Środowisko 
Do obliczenia narażenia środowiskowego za pomocą modelu Petrorisk [EE2] została użyta metoda Hydrocarbon 
Block Method (metoda blokowa dla węglowodorów). 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Nie oczekuje się, że przewidywanie narażenia będą przekraczać DN(M)EL, kiedy zostaną wdrożone warunki 
operacyjne/środki zarządzania ryzykiem podane w Punkcie 2. G22 

 
Kiedy zostaną przyjęte inne środki zarządzania ryzykiem/warunki operacyjne, wówczas użytkownicy powinni 
zapewnić, żeby tymi ryzykami zarządzano na co najmniej takich samych poziomach (poziomach równorzędnych). 
G23. 

 
Dostępne dane o zagrożeniach nie umożliwiają pochodnego sporządzenia DNEL dla skutków / oddziaływań w 
postaci podrażnień skóry. G32. Dostępne dane o zagrożeniach nie potwierdzają potrzeby ustanowienia DNEL dla 
innych skutków / oddziaływań zdrowotnych. G36. Środki zarządzania ryzykiem oparte są na ilościowej 
charakterystyce zagrożenia. G37 
4.2. Środowisko 
Wytyczne są oparte na zakładanych warunkach operacyjnych, które mogą nie obowiązywać we wszystkich 
zakładach; zatem może być konieczne skalowanie w celu określenia odpowiednich środków zarządzania ryzykiem 
specyficznych dla zakładu [DSU1]. Wymaganą sprawność oczyszczania (usuwania) dla ścieków można osiągnąć 
stosując technologie wewnątrzzakładowe/pozazakładowe, albo każdą pojedynczo, albo ich połączenia [DSU2]. 
Wymaganą sprawność oczyszczania powietrza można osiągnąć stosując technologie wewnątrzzakładowe, albo 
każdą pojedynczo, albo ich połączenia [DSU3]. Dalsze szczegóły na temat skalowania oraz technologii kontroli / 
ograniczania są podane w zestawieniu („arkuszu faktów”) SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-indistries- 
libraries.html) [DSU4]. 
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9.7. Wykorzystanie Benzyn Niskowrzących [o niskich 
temperaturach wrzenia (Benzyny) w środkach czyszczących w 
przemyśle 

 
9.7.1a. Scenariusz narażenia 
Punkt 1 Tytuł scenariusza narażenia Benzyny Niskowrzące (Benzyna), która nie jest 
sklasyfikowana jako R45, R62 ani R63; (zawierająca/zawierające mniej niż 0,1% benzenu) 
Tytuł 
Wykorzystanie w środkach czyszczących 
Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y)/branże w których się używa 3 
Kategorie produktu 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 10, 13 

Dalsza informacja na temat odwzorowania 
(mapowania, rozmieszczania) i przydziału (alkoacji) 
kodów PROC (kategoria procesów)  zawarta jest w 
Tabeli 9.1.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 4 
Szczególna kategoria uwalniania do 
środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do 
środowiska 

ESVOC SpERC 4.4a.v1 
[ESVOC = Europejska Platforma Przemysłu 
Rozpuszczalników] 

Uwzględnione procesy, zadania, działalność 
Obejmuje stosowanie jako komponent/składnik produktów czyszczących łącznie z przenoszeniem z 
miejsc przechowywania (magazynów), przelewaniem/rozładowaniem z beczek lub 
kontenerów/pojemników. Narażenie podczas mieszania/rozcieńczania na etapie przygotowania i 
czyszczenia (w tym rozpylanie, szczotkowanie, namaczanie[zanurzanie], wycieranie 
zautomatyzowane bądź ręczne), czynności związanie z czyszczeniem i utrzymaniem urządzeń. 
Metoda oceny 
Zobacz punkt 3. 
Punkt 2  Warunki dziłania/operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 
 
Punkt 2.1 Ograniczanie/ kontrola narażenia pracownika 
Charakterystyka produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność pary > 10 kPa at STP OC5 
Stężenie substancji w 
produkcie 

Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 100% (o ile 
nie podano inaczej) G13 

Ilości używane Nie obowiązuje / nie dotyczy 
Częstotliwość I czas 
trwania używania / 
narażenia 

Obejmuje dzienne narażenie powyżej 8 godzin (o ile nie podano inaczej) 
G2 

Czynniki ludzkie nie będące 
pod wpływem zarządzania 
ryzykiem 

Nie obowiązuje/ nie dotyczy 

Inne warunki operacyjne 
mające wpływ na 
narażenie. 

Przyjmuje się najwyżej 20°C ponad temperaturę otoczenia, o ile nie 
podano inaczej G15. 
Przyjmuje się, że przestrzegane są stosowne, podstawowe normy higieny 
pracy G1. 

Scenariusze składowe 
(mające wpływ) 

Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne / 
eksploatacyjne 

  Środki ogólne (substancje 
powodujące podrażnienia 
skóry) G19. 

Unikać zetknięcia się produktu ze skórą. Określić potencjalne strefy 
pośredniego zetknięcia się produktu ze skórą.  Jeśli zachodzi 
prawdopodobieństwo dotknięcia produktu, nakładać rękawice ochronne 
(przetestowane zgodnie z normą EN374). Usunąć skażenie/wyciek 
niezwłocznie po wystąpieniu. Niezwłocznie zmyć wszelki ślad produktu ze 
skóry. Zapewnić podstawowe szkolenie pracowników na temat 
zapobiegania/minimalizacji narażenia i zgłaszania wszelkich 
potencjalnych dolegliwości skórnych. E3 
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Podczas prac, którym towarzyszy znaczne rozproszenie i które mogą 
prowadzić do uwalniania znacznych ilości aerozolu może być konieczne 
zastosowanie innych środków ochrony skóry, jak np. hermetyczne 
kombinezony i maski. E4 

CS38 
Stosowanie w układach 
zabezpieczonych, CS93 
Proces automatyczny w 
układach (pół)zamkniętych. 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 

CS37 Stosowanie w 
zabezpieczonych 
procesach seryjnych 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 

CS45 
Napełnianie/przygotowywan 
ie wyposażenia z beczek 
lub pojemników. 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 

CS44 
Czyszczenie za pomocą 
myjek wysokociśnieniowych 

Minimalizować narażenie poprzez częściowe zabudowanie terenu prac 
lub urządzenia i zapewnić wentylację wyciągową przy otworach. E60. 

CS39 
Czyszczenie i konserwacja 
urządzeń 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 

CS 14 
Przesył luzem 

Zapewnić przesył materiału w odpowiedniej zabudowie lub z wentylacją 
wyciągową. E66. 

CS37 
Stosowanie w 
zabezpieczonych 
procesach seryjnych. CS93 
Proces automatyczny w 
układach (pół)zamkniętych. 
. 

Minimalizować narażenie poprzez częściowe zabudowanie terenu prac 
lub urządzenia i zapewnić wentylację wyciągową przy otworach. E60. 

CS4 Maczanie, zanurzanie i 
zalewanie 

Zminimalizować narażenie poprzez zastosowanie dla czynności lub 
urządzenia pełnej zabudowy z wentylacją wyciągową 
E61. 

CS42 
Czyszczenie za pomocą 
myjek niskociśnieniowych 

Zapewnić wentylację ogólną wspomaganą środkami mechanicznymi 
E48. 

CS34 
Obróbka ręczna, CS47 
Czyszczenie, CS48 
Powierzchnie 
CS60 
bez natryskiwania 

Zapewnić wentylację ogólną wspomaganą środkami mechanicznymi 
E48. 

CS67 
Przechowywanie 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych 
EI20. 

 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz 
RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 

Punkt 2.2 Kontrola / opanowanie narażenia środowiskowego 
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Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0.1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 5.12E2 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 0.2 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 1.0E2 
Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 5.0E3 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 20 
Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem zarządzania ryzykiem 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 
 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 1.0 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0.00003 
Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie 
uwalnianiu 
Przyjęte praktyki różnią się w zależności od zakładu, dlatego zastosowano zachowawcze szacunki 
dot. uwalniania przemysłowego.[TCS1]. 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie zakładu mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zrzutów, emisji do atmosfery i uwalniania do gleby 
Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji oraz odzyskiwaniu jej z miejscowej wody 
odpływowej. [TCR14]. 
Ryzyko narażenia środowiskowego zależy od narażenia pośredniego ludzi (głównie poprzez 
wdychanie). [TCR1k]. 
W przypadku uwolnienia do oczyszczalni ścieków z gospodarstwa domowego nie wymaga się 
miejscowego uzdatniania wody odpływowej. [TCR9]. 
Oczyszczać emisję do powietrza, zapewniając typową wydajność/ sprawność 
usuwania/ oczyszczania (%) 

70 

Oczyszczać ścieki zakładowe (przed otrzymaniem zrzutu wody/ ścieku), 
zapewniając typową wydajność/ sprawność usuwania/ oczyszczania (%) 

4.4 

W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw 
domowych, zapewnić wymaganą wydajność oczyszczania ścieków w zakładzie - 
> (%) 

0 

Organizacyjne środki zaradcze, mające na celu zapobieganie/ ograniczanie uwalniania z zakładu 
Nie wylewać szlamu poprzemysłowego na gleby naturalne [OMS2]. 
Szlam należy spalić, zneutralizować lub poddać regeneracji [OMS3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 
 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z 
gospodarstw domowych (%) 

95.5 

Całkowita efektywność / sprawność usuwania substancji ze ścieków po 
zakładowych i pozazakładowych (oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych) RMMs (%) 

95.5 

Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 2.9E4 
Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Zewnętrzna obróbka i pozbywanie się odpadów powinny być zgodne ze stosownymi przepisami 
miejscowymi i/lub krajowymi. 
[ETW3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów 
Zewnętrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinny być zgodne ze stosownymi przepisami 
miejscowymi i/lub krajowymi. [ERW1]. 
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Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz 
RMMs są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
O ile nie podano inaczej, do oceny narażenia w miejscu pracy zastosowano narzędzie ECETOC TRA 
G21. 
3.2. Środowisko 
Do wyliczenia narażenia środowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzw. Hydrocarbon Block 
Method (HBM). [EE2]. 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Szacowane narażenie nie powinno przekroczyć danego DN(M)EL pod warunkiem wdrożenia środków 
zarządzania ryzykiem/warunków roboczych opisanych w Rozdziale 2. G22. 
 
Tam, gdzie wdrożono inne środki zarządzania ryzykiem/warunki robocze, użytkownicy powinni 
zapewnić zarządzanie ryzykiem na przynajmniej równorzędnym poziomie.G23. 
 
Dostępne dane nt. zagrożeń nie umożliwiają określenia pochodnego poziomu niepowodującego zmian 
(DNEL) dla podrażnień skóry. G32 
Dostępne dane nt. zagrożeń nie stanowią podstawy do konieczności określenia pochodnego poziomu 
niepowodującego zmian (DNEL) dla innych skutków zdrowotnych.G36. 
Środki zarządzania ryzykiem oparto na charakterystyce jakościowej ryzyka. G37. 
4.2. Środowisko 
Niniejsza wytyczna opiera się na przyjętych warunkach roboczych, które mogą nie dotyczyć 
wszystkich zakładów, dlatego może zaistnieć konieczność dostosowania parametrów w celu 
określenia stosownych środków zarządzania ryzykiem dla danego zakładu. [DSU1]. 
Wymaganą skuteczność odprowadzania substancji z wody odpływowej można osiągnąć za pomocą 
technologii umieszczonych na miejscu lub zewnętrznych, stosowanych samodzielnie lub w różnych 
połączeniach.[DSU2]. 
Wymaganą skuteczność odprowadzania substancji z powietrza można osiągnąć za pomocą 
technologii umieszczonych na miejscu, stosowanych samodzielnie lub w różnych 
połączeniach.[DSU3]. 
Szczegółowe informacje na temat technologii regulacji i kontroli zawiera arkusz faktów SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) [DSU4]. 

 

9.7.1b. Scenariusz narażenia 
Punkt 1 Tytuł scenariusza narażenia Benzyny Niskowrzące (Benzyna), która jest 
sklasyfikowana jako R45 i/lub R62 i/lub R63; (zawierająca od 0% do 1% benzenu) 
Tytuł 
Wykorzystanie w środkach czyszczących 
Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y)/branże w których się używa 3 
Kategorie produktu 1, 2, 3, 8a, 8b 

Further information on the mapping and allocation of 
PROC codes is contained in Table 9.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 4 
Szczególna kategoria uwalniania do 
środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do 
środowiska 

ESVOC SpERC 4.4a.v1 

Processes, tasks, activities covered 
Obejmuje stosowanie jako komponent/składnik środków czyszczących w układzie zamkniętym lub 
zawartym w układzie w tym dorywcze narażenie podczas przekazywania/przewozu z magazynów , 
mieszanie/rozcieńczania na etapie przygotowania i czynności związanie z czyszczeniem i 
utrzymaniem urządzeń. 
Metoda oceny 
Zobacz punkt 3. 
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Punkt 2  Warunki działania/operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 
 
Punkt 2.1 Ograniczanie/ kontrola narażenia pracownika 
Charakterystyka produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność pary > 10 kPa at STP OC5 
Stężenie substancji w 
produkcie 

Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 100% (o ile 
nie podano inaczej) G13 

Ilości używane Nie obowiązuje / nie dotyczy 
Częstotliwość I czas 
trwania używania / 
narażenia 

Obejmuje dzienne narażenie powyżej 8 godzin (o ile nie podano inaczej) 
G2 

Czynniki ludzkie nie będące 
pod wpływem zarządzania 
ryzykiem 

Nie obowiązuje/ nie dotyczy 

Inne warunki operacyjne 
mające wpływ na 
narażenie. 

Przyjmuje się najwyżej 20°C ponad temperaturę otoczenia, o ile nie 
podano inaczej G15. 
Przyjmuje się, że przestrzegane są stosowne, podstawowe normy higieny 
pracy G1. 

Scenariusze składowe 
(mające wpływ) 

Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne / 
eksploatacyjne 

  Środki ogólne (substancje 
powodujące podrażnienia 
skóry) G19. 

Unikać zetknięcia się produktu ze skórą. Określić potencjalne strefy 
pośredniego zetknięcia się produktu ze skórą.  Jeśli zachodzi 
prawdopodobieństwo dotknięcia produktu, nakładać rękawice ochronne 
(przetestowane zgodnie z normą EN374). Usunąć skażenie/wyciek 
niezwłocznie po wystąpieniu. Niezwłocznie zmyć wszelki ślad produktu ze 
skóry. Zapewnić podstawowe szkolenie pracowników na temat 
zapobiegania/minimalizacji narażenia i zgłaszania wszelkich 
potencjalnych dolegliwości skórnych. E3 

Środki ogólne 
(substancje rakotwórcze). 
G18. 

W celu wykluczenia uwalniania substancji rozważyć wprowadzenie 
udoskonaleń technicznych i usprawnienie procesu (w tym 
automatyzację). Zminimalizować narażenie za pomocą środków takich 
jak układy zamknięte, specjalne instalacje lub obiekty oraz odpowiednia 
wentylacja wyciągowa (ogólna i miejscowa). Opróżnić układy i oczyścić 
przewody przesyłowe przed otwarciem obudowy ochronnej. O ile to 
możliwe, umyć/przepłukać wyposażenie przed rozpoczęciem 
konserwacji. 
Tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo narażenia: ograniczyć dostęp 
wyłącznie dla osób upoważnionych, zapewnić specjalistyczne szkolenie 
dla operatorów w celu zminimalizowania narażenia, nakładać 
odpowiednie rękawice i kombinezony ochronne, aby zapobiec skażeniu 
skóry, stosować ochronę dróg oddechowych w przypadku wybranych 
okoliczności stwarzających zagrożenie, niezwłocznie usuwać wycieki i 
pozbywać się odpadów w sposób bezpieczny. 
Zapewnić wdrożenie bezpiecznych systemów pracy lub podobnych 
ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem. Regularnie przeprowadzać 
przeglądy, testy i konserwację wszystkich środków kontroli. 
Rozważyć zasadność kontroli stanu zdrowia w zależności od ryzyka. 
G20. 

CS14 
Przesył luzem 

Zapewnić przesył materiału w odpowiedniej zabudowie lub z wentylacją 
wyciągową. E66. 

CS38 Stosowanie w 
układach zabezpieczonych, 
CS93 Proces automatyczny 
w układach 
(pół)zamkniętych. 
. 

Obsługiwać substancję w układzie zamkniętym E47. 
Nosić odpowiednie rękawice przetestowane wg normy EN374. 
. PPE15. 

CS45 
Napełnianie/przygotowywani
 

Zapewnić przesył materiału w odpowiedniej zabudowie lub z wentylacją 
wyciągową E66. 
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wyposażenia z beczek 
lub pojemników. 

 

CS39 Czyszczenie i 
konserwacja urządzeń 

Opróżniać i przepłukiwać układ przed docieraniem lub konserwacją 
wyposażenia. E55. 
Przed wyrzuceniem lub ponownym przerobem ciecz odprowadzoną z 
układu przechowywać w szczelnym zbiorniku ENVT4. 
Niezwłocznie usuwać wycieki.. C&H13. 
Po odbyciu „podstawowego" przeszkolenia pracownicy powinni nosić 
rękawice odporne na działanie chemikaliów (przetestowane wg normy 
EN374). PPE16. 

CS67 Przechowywanie Przechowywać substancję w układzie zamkniętym. E84 

Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz 
RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 

Punkt 2.2 Kontrola / opanowanie narażenia środowiskowego 
Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0.1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 5.12E2 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 0.2 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 1.0E2 
Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 5.0E3 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 20 
Environmental factors not influenced by risk management 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 
 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 1.0 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0.00003 
Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie 
uwalnianiu 
Przyjęte praktyki różnią się w zależności od zakładu, dlatego zastosowano zachowawcze szacunki 
dot. uwalniania przemysłowego.[TCS1]. 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie zakładu mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zrzutów, emisji do atmosfery i uwalniania do gleby 
Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji oraz odzyskiwaniu jej z miejscowej wody 
odpływowej. [TCR14]. 
Ryzyko narażenia środowiskowego zależy od narażenia pośredniego ludzi (głównie poprzez 
wdychanie). [TCR1k]. 
W przypadku uwolnienia do oczyszczalni ścieków z gospodarstwa domowego nie wymaga się 
miejscowego uzdatniania wody odpływowej. [TCR9]. 
Oczyszczać emisję do powietrza, zapewniając typową wydajność/ sprawność 
usuwania/ oczyszczania (%) 

70 

Oczyszczać ścieki zakładowe (przed otrzymaniem zrzutu wody/ ścieku), 
zapewniając typową wydajność/ sprawność usuwania/ oczyszczania (%) 

4.4 

W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw 
domowych, zapewnić wymaganą wydajność oczyszczania ścieków w zakładzie - 
> (%) 

0 

Organizacyjne środki zaradcze, mające na celu zapobieganie/ ograniczanie uwalniania z zakładu 
Nie wylewać szlamu poprzemysłowego na gleby naturalne. 
[OMS2]. 
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Szlam należy spalić, zneutralizować lub poddać regeneracji. [OMS3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 
 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z 
gospodarstw domowych (%) 

95.5 

Całkowita efektywność / sprawność usuwania substancji ze ścieków po 
zakładowych i pozazakładowych (oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych) RMMs (%) 

95.5 

Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 2.9E4 

Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Zewnętrzna obróbka i pozbywanie się odpadów powinny być zgodne ze stosownymi przepisami 
miejscowymi i/lub krajowymi. 
[ETW3]. 
Conditions and measures related to external recovery of waste 
External recovery and recycling of waste should comply with applicable local and/or national 
regulations [ERW1]. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz 
RMMs są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
O ile nie podano inaczej, do oceny narażenia w miejscu pracy zastosowano narzędzie ECETOC TRA 
G21. 
3.2. Środowisko 
Do wyliczenia narażenia środowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzw. Hydrocarbon Block 
Method (HBM). [EE2]. 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Szacowane narażenie nie powinno przekroczyć danego DN(M)EL pod warunkiem wdrożenia środków 
zarządzania ryzykiem/warunków roboczych opisanych w Rozdziale 2. G22. 
 
Tam, gdzie wdrożono inne środki zarządzania ryzykiem/warunki robocze, użytkownicy powinni 
zapewnić zarządzanie ryzykiem na przynajmniej równorzędnym poziomie.G23. 
 
Dostępne dane nt. zagrożeń nie umożliwiają określenia pochodnego poziomu niepowodującego zmian 
(DNEL) dla podrażnień skóry. G32 
Dostępne dane nt. zagrożeń nie stanowią podstawy do konieczności określenia pochodnego poziomu 
niepowodującego zmian (DNEL) dla innych skutków zdrowotnych.G36. 
Środki zarządzania ryzykiem oparto na charakterystyce jakościowej ryzyka. G37. 
4.2. Środowisko 
Niniejsza wytyczna opiera się na przyjętych warunkach roboczych, które mogą nie dotyczyć 
wszystkich zakładów, dlatego może zaistnieć konieczność dostosowania parametrów w celu 
określenia stosownych środków zarządzania ryzykiem dla danego zakładu. [DSU1]. 
Wymaganą skuteczność odprowadzania substancji z wody odpływowej można osiągnąć za pomocą 
technologii umieszczonych na miejscu lub zewnętrznych, stosowanych samodzielnie lub w różnych 
połączeniach.[DSU2]. 
Wymaganą skuteczność odprowadzania substancji z powietrza można osiągnąć za pomocą 
technologii umieszczonych na miejscu, stosowanych samodzielnie lub w różnych 
połączeniach.[DSU3]. 
Szczegółowe informacje na temat technologii regulacji i kontroli zawiera arkusz faktów SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) [DSU4]. 
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9.8. Wykorzystanie Benzyn Niskowrzących [o niskich 
temperaturach wrzenia (Benzyny) w środkach czyszczących – 
Profesjonalne 

 
9.8.1. Scenariusz narażenia 
Punkt 1 Tytuł scenariusza narażenia Benzyny Niskowrzące (Benzyna), która nie jest 
sklasyfikowana jako R45, R62 ani R63; (zawierająca/zawierające mniej niż 0,1% benzenu) 
Tytuł 
Produkcja substancji 
U Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y)/branże w których się używa 22 
Kategorie produktu 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13 

Dalsza informacja na temat odwzorowania 
(mapowania, rozmieszczania) i przydziału (alkoacji) 
kodów PROC (kategoria procesów)  zawarta jest w 
Tabeli 9.1.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 8a, 8d 
Szczególna kategoria uwalniania do 
środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do 
środowiska 

ESVOC 8.4b.v1 

Uwzględnione procesy, zadania, działalność 
Obejmuje     stosowanie     jako     komponent/składnik     produktów     czyszczących     łącznie     z 
przelewaniem/rozładowywaniem z beczek lub kontenerów/pojemników; i narażenie podczas 
mieszania/rozcieńczanie na etapie przygotowania i czynności czyszczenia (w tym rozpylanie, 
szczotkowanie, namaczanie[zanurzanie], wycieranie zautomatyzowane bądź ręczne) 
Metoda oceny 
Zobacz punkt 3. 
Punkt 2  Warunki dziłania/operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 
 
Punkt 2.1 Ograniczanie/ kontrola narażenia pracownika 
Charakterystyka produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność pary > 10 kPa at STP OC5 
Stężenie substancji w 
produkcie 

Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 100% (o ile 
nie podano inaczej) G13 

Ilości używane Nie obowiązuje / nie dotyczy 
Częstotliwość I czas 
trwania używania / 
narażenia 

Obejmuje dzienne narażenie powyżej 8 godzin (o ile nie podano inaczej) 
G2 

Czynniki ludzkie nie będące 
pod wpływem zarządzania 
ryzykiem 

Nie obowiązuje/ nie dotyczy 

Inne warunki operacyjne 
mające wpływ na 
narażenie. 

Przyjmuje się najwyżej 20°C ponad temperaturę otoczenia, o ile nie 
podano inaczej G15. 
Przyjmuje się, że przestrzegane są stosowne, podstawowe normy higieny 
pracy G1. 

Scenariusze składowe 
(mające wpływ) 

Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne / 
eksploatacyjne 

  Środki ogólne (substancje 
powodujące podrażnienia 
skóry) G19. 

Unikać zetknięcia się produktu ze skórą. Określić potencjalne strefy 
pośredniego zetknięcia się produktu ze skórą.  Jeśli zachodzi 
prawdopodobieństwo dotknięcia produktu, nakładać rękawice ochronne 
(przetestowane zgodnie z normą EN374). Usunąć skażenie/wyciek 
niezwłocznie po wystąpieniu. Niezwłocznie zmyć wszelki ślad produktu ze 
skóry. Zapewnić podstawowe szkolenie pracowników na temat 
zapobiegania/minimalizacji narażenia i zgłaszania wszelkich 
potencjalnych dolegliwości skórnych. E3 
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 Podczas prac, którym towarzyszy znaczne rozproszenie i które mogą 
prowadzić do uwalniania znacznych ilości aerozolu może być konieczne 
zastosowanie innych środków ochrony skóry, jak np. hermetyczne 
kombinezony i maski. E4 

CS38 
Stosowanie w układach 
zabezpieczonych, CS93 
Proces automatyczny w 
układach (pół)zamkniętych 

Zapewnić wentylację wyciągową w miejscach występowania emisji. E54. 

CS37 Stosowanie w 
zabezpieczonych 
procesach seryjnych 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 

CS45 
Napełnianie/przygotowywan 
ie wyposażenia z beczek 
lub pojemników. 

Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 

CS37 Stosowanie w 
zabezpieczonych 
procesach seryjnych, 
CS76 
Proces półautomatyczny 
(np. półautomatyczne 
nakładanie produktów do 
konserwacji podłóg). 

Minimalizować narażenie poprzez częściowe zabudowanie terenu prac 
lub urządzenia i zapewnić wentylację wyciągową przy otworach E60. 

CS45 
Napełnianie/przygotowywan 
ie wyposażenia z beczek 
lub pojemników. 

Zapewnić przesył materiału w odpowiedniej zabudowie lub z wentylacją 
wyciągową E66. 

CS14 Przesył luzem Zapewnić przesył materiału w odpowiedniej zabudowie lub z wentylacją 
wyciągową E66. 

CS42 Czyszczenie za 
pomocą myjek 
niskociśnieniowych, CS60 
bez natryskiwania 

Zminimalizować narażenie poprzez zastosowanie dla czynności lub 
urządzenia pełnej zabudowy z wentylacją wyciągową E61. 

CS34 
Obróbka ręczna, CS47 
Czyszczenie, CS48 
Powierzchnie CS50 
Wycieranie, CS51 
Walcowanie, szczotkowanie 

Zapewnić wentylację ogólną wspomaganą środkami mechanicznymi 
E48. 

CS44 Czyszczenie za 
pomocą myjek 
wysokociśnieniowych, 
CS10 Rozpylanie, OC8 
Wewnątrz 

Zapewnić wentylację ogólną wspomaganą środkami mechanicznymi 
E48. 

CS67 Przechowywanie Nie określono żadnych innych środków specjalnych EI20. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz 
RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 
Punkt 2.2 Kontrola / opanowanie narażenia środowiskowego 
Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0.1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 3.6E2 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 0.0005 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 0.18 
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Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 0.49 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 365 
Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem zarządzania ryzykiem 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 
 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0.02 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0.000001 
Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie 
uwalnianiu 
Przyjęte praktyki różnią się w zależności od zakładu, dlatego zastosowano zachowawcze szacunki 
dot. uwalniania przemysłowego.[TCS1]. 
Warunki techniczne i środki zaradcze na poziomie zakładu mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zrzutów, emisji do atmosfery i uwalniania do gleby 
Ryzyko narażenia środowiskowego zależy od narażenia pośredniego ludzi (głównie poprzez 
wdychanie) [TCR1k]. W przypadku uwolnienia do oczyszczalni ścieków z gospodarstwa domowego 
nie wymaga się miejscowego uzdatniania wody odpływowej. [TCR9]. 
Oczyszczać emisję do powietrza, zapewniając typową wydajność/ sprawność 
usuwania/ oczyszczania (%) 

N/A 

Oczyszczać ścieki zakładowe (przed otrzymaniem zrzutu wody/ ścieku), 
zapewniając typową wydajność/ sprawność usuwania/ oczyszczania (%) 

3.3 

W przypadku zrzutów do komunalnej oczyszczalni ścieków z gospodarstw 
domowych, zapewnić wymaganą wydajność oczyszczania ścieków w zakładzie - 
> (%) 

0 

Organizacyjne środki zaradcze, mające na celu zapobieganie/ ograniczanie uwalniania z zakładu 
Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substancji oraz odzyskiwaniu jej z miejscowej wody 
odpływowej [OMS1].  Nie wylewać szlamu poprzemysłowego na gleby naturalne [OMS2]. Szlam 
należy spalić, zneutralizować lub poddać regeneracji [OMS3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 
 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z 
gospodarstw domowych (%) 

95.5 

Całkowita efektywność / sprawność usuwania substancji ze ścieków po 
zakładowych i pozazakładowych (oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych) RMMs (%) 

95.5 

Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 4,6 
Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Zewnętrzna obróbka i pozbywanie się odpadów powinny być zgodne ze stosownymi przepisami 
miejscowymi i/lub krajowymi. 
[ETW3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów 
Zewnętrzne odzyskiwanie i recykling odpadów powinny być zgodne ze stosownymi przepisami 
miejscowymi i/lub krajowymi. [ERW1]. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz 
RMMs są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
O ile nie podano inaczej, do oceny narażenia w miejscu pracy zastosowano narzędzie ECETOC TRA 
G21. 
3.2. Środowisko 
Do wyliczenia narażenia środowiskowego w modelu Petrorisk zastosowano tzw. Hydrocarbon Block 
Method (HBM). [EE2]. 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
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Szacowane narażenie nie powinno przekroczyć danego DN(M)EL pod warunkiem wdrożenia środków 
zarządzania ryzykiem/warunków roboczych opisanych w Rozdziale 2. G22. 
 
Tam, gdzie wdrożono inne środki zarządzania ryzykiem/warunki robocze, użytkownicy powinni 
zapewnić zarządzanie ryzykiem na przynajmniej równorzędnym poziomie.G23. 
 
Dostępne dane nt. zagrożeń nie umożliwiają określenia pochodnego poziomu niepowodującego zmian 
(DNEL) dla podrażnień skóry. G32 
Dostępne dane nt. zagrożeń nie stanowią podstawy do konieczności określenia pochodnego poziomu 
niepowodującego zmian (DNEL) dla innych skutków zdrowotnych.G36. 
Środki zarządzania ryzykiem oparto na charakterystyce jakościowej ryzyka. G37. 
4.2. Środowisko 
Niniejsza wytyczna opiera się na przyjętych warunkach roboczych, które mogą nie dotyczyć 
wszystkich zakładów, dlatego może zaistnieć konieczność dostosowania parametrów w celu 
określenia stosownych środków zarządzania ryzykiem dla danego zakładu. [DSU1]. 
Wymaganą skuteczność odprowadzania substancji z wody odpływowej można osiągnąć za pomocą 
technologii umieszczonych na miejscu lub zewnętrznych, stosowanych samodzielnie lub w różnych 
połączeniach.[DSU2]. 
Wymaganą skuteczność odprowadzania substancji z powietrza można osiągnąć za pomocą 
technologii umieszczonych na miejscu, stosowanych samodzielnie lub w różnych 
połączeniach.[DSU3]. 
Szczegółowe informacje na temat technologii regulacji i kontroli zawiera arkusz faktów SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) [DSU4]. 
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9.9. Wykorzystanie Benzyn Niskowrzących [o niskiej temperaturze wrzenia] (Benzyny) w 
środkach czyszczących – przez Konsumenta [produktów powszechnego użytku] 

 
9.9.1. Scenariusz narażenia 

 
Punkt 1 Tytuł Scenariusza Narażenia Benzyny Niskowrzące (Benzyna), która NIE jest 
sklasyfikowana jako R45, R62 ani R63; (zawierające/zawierająca mniej niż 0,1% benzenu) 
Tytuł 
Wykorzystanie/używanie w środkach czyszczących 
Deskryptor wykorzystania/używania 
Sektor(y) / Branże, w których się używa 21 
Kategorie produktu (PC) 3, 4, 9a, 24, 35, 38 

Dalsza informacja na temat odwzorowania 
(mapowania, rozmieszczenia) i przydziału 
(alokacji) kodów PC (kategorii produktu) zawarta 
jest w Tabeli 9.1 

Kategorie uwalniania do środowiska 8a 8d 
Szczególna kategoria uwalniania do środowiska 
Kategoria szczególnego uwalniania do środowiska 

ESVOC SpERC 8.4c.v1 
[ESVOC = Europejska Platforma Przemysłu 
Rozpuszczalników] 

Uwzględnione procesy, zadania, działalność 
Obejmuje ogólne narażenia konsumentów powstające w wyniku używania substancji w produktach 
gospodarstwa domowego sprzedawanych jako produkty myjące/piorące i czyszczące, aerozole, 
powłoki, środki smarowe i produktach do uzdatniania powietrza (odświeżania itp.) 
Metoda oceny 
Zobacz Punkt 3. 
Punkt 2 Warunki działania / operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem 

 
Punkt 2.1 Ograniczanie / kontrola narażenia konsumenta 
Charakterystyka produktu  
Forma fizyczna produktu Ciecz 
Prężność par (Pa) Ciecz, prężność par > 10 kPa przy STP OC5 
Stężenie substancji w 
produkcie 

Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1] 

Ilości używane Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje używane ilości do 2760 g 
[ConsOC2]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,5 cm2 

[ConsOC5] 
Częstotliwość i czas trwania 
używania / narażenia 

Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje częstotliwości do 4 razy 
dziennie [ConsOC4]; obejmuje narażenie do 8 godzin na zdarzenie 
[ConsOC14] 

Inne warunki operacyjne 
mające wpływ na narażenie 

Jeżeli nie określono inaczej, zakłada używanie w temperaturach 
otoczenia [ConsOC15]; zakłada używanie w pomieszczeniu 20 m2 

[ConsOC11]; zakłada używanie przy wentylacji typowej [ConsOC8] 
Kategoria produktu Szczególne środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne / 

eksploatacyjne 
PC3: Produkty do uzdatniania 
powietrza – Uzdatnianie 
powietrza, działanie 
błyskawiczne (spraye w 
aerozolu) 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 50% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 4 razy dziennie [ConsOC4]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 0,1 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej wentylacji w 
gospodarstwie domowym [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu 20 m2 [ConsOC11]; na każde zdarzenie 
użycia obejmuje narażenie do 0,25 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 
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PC3: Produkty do uzdatniania 
powietrza – Uzdatnianie 
powietrza, działanie ciągłe 
(substancja stała i ciecz) 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 10% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; obejmuje 
obszar kontaktu ze skórą do 35,70 cm2 [ConsOC5]; na 
każde zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 0,48 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej wentylacji w 
gospodarstwie domowym [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 8 godzin / 
zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC4_n: Produkty stosowane 
przeciw zamarzaniu lub 
usuwaniu oblodzenia – Mycie 
okien / szyb samochodowych 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 10% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; obejmuje 
obszar kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 [ConsOC5]; na 
każde zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 2000 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie w garażu na jeden samochód 
(34m3) przy typowej wentylacji [ConsOC10]; obejmuje 
używanie w pomieszczeniu o kubaturze 34 m3 [ConsOC11]; 
na każde zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,02 
godziny/zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC4_n: Produkty stosowane 
przeciw zamarzaniu lub 
usuwaniu oblodzenia – 
Wlewanie do chłodnicy 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 10% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; obejmuje 
obszar kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 [ConsOC5]; na 
każde zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 2000 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie w garażu na jeden samochód 
(34m3) przy typowej wentylacji [ConsOC10]; obejmuje 
używanie w pomieszczeniu o kubaturze 34 m3 [ConsOC11]; 
na każde zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 
0,17godzin / zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC4_n: Produkty stosowane 
przeciw zamarzaniu lub 
usuwaniu oblodzenia – 
Odmrażanie zamka 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 30% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; obejmuje 
obszar kontaktu ze skórą do 213,40 cm2 [ConsOC5]; na 
każde zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 4 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie w garażu na jeden samochód 
(34m3) przy typowej wentylacji [ConsOC10]; obejmuje 
używanie w pomieszczeniu o kubaturze 34 m3 [ConsOC11]; 
na każde zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,25 
godziny / zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC9a: Powłoki i farby, 
szpachle wypełniające, 
rozcieńczalniki – Farby wodne 
lateksowe do malowania ścian 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 1,5% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; obejmuje 
obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każde zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 2760 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej wentylacji 
domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w pomieszczeniu 
o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde zdarzenie użycia 
obejmuje narażenie do 2,20 godziny / zdarzenie 
[ConsOC14] 
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 RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC9a: Powłoki i farby, 
szpachle wypełniające, 
rozcieńczalniki – Farba wodna 
o dużej zawartości 
rozpuszczalnika, wysokiej 
zawartości substancji stałych 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 8% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; obejmuje 
obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każde zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 744 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej wentylacji 
domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w pomieszczeniu 
o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde zdarzenie użycia 
obejmuje narażenie do 2,20 godziny / zdarzenie 
[ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC9a: Powłoki i farby, 
szpachle wypełniające, 
rozcieńczalniki – Pojemnik z 
aerozolem w sprayu 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 10% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 2 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje ilości używane do 215 g 
[ConsOC2]; obejmuje użycie w garażu na jeden samochód 
(34m3) przy typowej wentylacji [ConsOC10]; obejmuje 
używanie w pomieszczeniu o kubaturze 34 m3 [ConsOC11]; 
na każde zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,33 
godziny / zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC9a: Powłoki i farby, 
szpachle wypełniające, 
rozcieńczalniki – Farby 
wodne lateksowe do 
malowania ścian 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 3 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 491 g [ConsOC2]; obejmuje użycie przy 
typowej wentylacji domowej [ConsOC8]; obejmuje  
używanie w pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; 
na każde zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 2,00 
godzin / zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC24: Środki smarowe, 
smary stałe oraz produkty 
uwalniane – Ciecze 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 20% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 468,00 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 2200 g [ConsOC2]; obejmuje użycie w garażu 
na jeden samochód (34m3) przy typowej wentylacji 
[ConsOC10]; obejmuje używanie w pomieszczeniu o 
kubaturze 34 m3 [ConsOC11]; na każde zdarzenie użycia 
obejmuje narażenie do 0,17 godziny / zdarzenie 
[ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC24: Środki smarowe, 
smary stałe oraz produkty 
uwalniane – Pasty 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 20% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 10 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 468,00 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 34 g [ConsOC2]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze ?? m3 [ConsOC11]; 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 
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PC24: Środki smarowe, 
smary stałe oraz produkty 
uwalniane – Spraye 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 15% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 73 g [ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej 
wentylacji domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,17 godziny / 
zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC35: Produkty do prania/ 
mycia i czyszczenia (łącznie z 
produktami na bazie 
rozpuszczalnika) – Produkty 
pralnicze i do mycia naczyń 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 15 g [ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej 
wentylacji domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,50 godziny / 
zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC35: Produkty do prania/ 
mycia i czyszczenia (łącznie z 
produktami na bazie 
rozpuszczalnika) – Środki 
czyszczące (środki 
czyszczące ogólnego 
stosowania, produkty 
sanitarne, środki czyszczące 
do podłóg, środki czyszczące 
do szkła, środki czyszczące 
do dywanów, środki 
czyszczące do metalu) 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2

 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 15 g [ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej 
wentylacji domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,33 godziny / 
zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC35: Produkty do prania/ 
mycia i czyszczenia (łącznie z 
produktami na bazie 
rozpuszczalnika) – Środki 
czyszczące spraye do 
natychmiastowego uwalniania 
(środki czyszczące ogólnego 
stosowania, produkty 
sanitarne, środki czyszczące 
do szkła) 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 15% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 35 g [ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej 
wentylacji domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 0,17 godziny / 
zdarzenie [ConsOC14] 

RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

PC38_n: Produkty do 
spawania i lutowania 
twardego, produkty topnikowe 
–UWAGA, ocena_n nie w 
TRA 

OC Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 20% 
[ConsOC1]; obejmuje używanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; 
obejmuje używanie do 1 razu dziennie [ConsOC4]; 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 

[ConsOC5]; na każde zdarzenie użycia obejmuje ilości 
używane do 12 g [ConsOC2]; obejmuje użycie przy typowej 
wentylacji domowej [ConsOC8]; obejmuje używanie w 
pomieszczeniu o kubaturze 20 m3 [ConsOC11]; na każde 
zdarzenie użycia obejmuje narażenie do 1,00 godziny / 
zdarzenie [ConsOC14] 
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 RMM Nie określono szczególnych RMM wykraczającymi poza te 
podane w warunkach OC [ConsOC15] 

Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs 
oraz RMMs są zawarte w Załącznikach 1 do 3 
Punkt 2.2 Kontrola / opanowanie narażenia środowiskowego 
Charakterystyka produktu 
Substancja jest złożoną [mieszaniną] UVCB [PrC3]. W przeważających przypadkach hydrofobowa 
[PrC4a]. 
Używane ilości 
Ułamek tonażu UE stosowany w regionie 0,1 
Tonaż zużycia regionalnego (tony/rok) 8,54E2 
Ułamek tonażu regionalnego zużywany lokalnie 0,0005 
Roczny tonaż w zakładzie (tony/rok) 0,43 
Maksymalny dzienny tonaż w zakładzie (kg/dzień) 1,2 
Częstotliwość i czas trwania użytkowania 
Uwalnianie ciągłe [FD2] 
Dni emisji (dni/rok) 365 
Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem zarządzania ryzykiem 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie słodkiej (świeżej) 10 
Współczynnik rozcieńczenia w lokalnej wodzie morskiej 100 
Inne podane warunki operacyjne wpływające na narażenie środowiskowe 

 
Ułamek uwolnienia do powietrza z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,95 
Ułamek uwolnienia do ścieków z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,025 
Ułamek uwolnienia do gleby z procesu (uwolnienie początkowe przed RMM) 0,025 
Warunki i środki zaradcze związane z oczyszczalnią komunalną 
Ryzyko pochodzące z narażenia środowiskowego jest stymulowane przez ludzi poprzez narażenie pośrednie 
(głównie wdychanie) STP71k]. 
Szacowanie usuwanie substancji ze ścieków przez oczyszczanie ścieków z gospodarstw 
domowych (%) 

95,5 

Maksymalny dopuszczalny tonaż w zakładzie (Msafe) (kg/dzień) 11 
Zakładany przepływ na oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych (m3/d) 2000 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym oczyszczaniem (przerobem) odpadów do utylizacji 
Zewnętrzne oczyszczanie (przerób) i utylizacja odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
lokalnymi oraz/lub ogólnokrajowymi [ETW3]. 
Warunki i środki zaradcze związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów 
Zewnętrzny odzysk i recykling (ponowne wykorzystanie jako surowiec) odpadów powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi oraz/lub ogólnokrajowymi [ERW1]. 
Dodatkowe informacje na podstawie dla przydziału (alokacji) określonych (rozpoznanych) OCs oraz RMMs 
są zawarte w pliku Petrorisk 
Punkt 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
Do oszacowania narażeń konsumentów użyto narzędzia ECETOC TRA, zgodnego z treścią raportu ECETOC 
Report #107 oraz Rozdziału R15 dokumentu IR&CSA TGD. Gdy parametry określające narażenie różnią się w 
stosunku do tych źródeł, wówczas są one podane. 
3.2. Środowisko 
Do obliczenia narażenia środowiskowego za pomocą modelu Petrorisk [EE2] została użyta metoda Hydrocarbon 
Block Method (metoda blokowa dla węglowodorów). 
Punkt 4 Wytyczne do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Nie oczekuje się, że przewidywanie narażenia będą przekraczać obowiązujące wartości referencyjne / 
porównawcze dla konsumenta, kiedy zostaną wdrożone warunki operacyjne/środki zarządzania ryzykiem podane 
w punkcie 2. G39 
Kiedy zostaną przyjęte inne środki zarządzania ryzykiem/warunki operacyjne, wówczas użytkownicy powinni 
zapewnić, żeby tymi ryzykami zarządzano na co najmniej takich samych poziomach (poziomach równorzędnych). 
G23 
4.2. Środowisko 
Wytyczne są oparte na zakładanych warunkach operacyjnych, które mogą nie obowiązywać we wszystkich 
zakładach; zatem może być konieczne skalowanie w celu określenia odpowiednich środków zarządzania ryzykiem 
specyficznych dla zakładu [DSU1]. Dalsze szczegóły na temat skalowania oraz technologii kontroli / ograniczania 
są podane w zestawieniu („arkuszu faktów”) SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-indistries-libraries.html) [DSU4]. 
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