
Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł produkcja substancji - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3, SU8, SU9 Kategorie procesów: 

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 15 Kategorie środowiskowe: ERC 1, ERC 4 

Zakres procesu Produkcja substancji albo zastosowanie jako półprodukt, 
chemikalia pochodzące z procesu albo ekstrahent. Obejmuje 
recykling/ponowne odzyskiwanie materiału, transport, 
składowanie, konserwacja i załadunek (w tym także statki morskie i 
śródlądowe, środki transportu kolejowego i drogowego oraz 
masowe kontenery). 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Próbka procesu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Masowy transfer 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

przed otwarciem lub konserwacją sprzętu wyłączyć systemy. Ścieki 
przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA 
NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie jako półprodukt - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3, SU8, SU9 Kategorie procesów: 

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 15 Kategorie środowiskowe: ERC 6A 

Zakres procesu Stosowanie substancji jako półproduktu (nie dotyczy warunków 
ściśle kontrolowanych SCC). z włączeniem 
recyklingu/odzyskiwania, przesyłania, przechowywania i 
próbkowania materiału, towarzyszących prac laboratoryjnych, 
konserwacji i załadunku (w tym na statki morskie/barki, do 
samochodów/wagonów oraz pojemników do przechowywania 
luzem). 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Próbka procesu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

przed otwarciem lub konserwacją sprzętu wyłączyć systemy. Ścieki 
przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Dystrybucja substancji - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3, SU8, SU9 Kategorie procesów: 

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 
9, PROC 15 Kategorie środowiskowe: ERC 1, ERC 2, ERC 3, 
ERC 4, ERC 
5, ERC 6A, ERC 7 

Zakres procesu Załadować (w tym także statki morskie i śródlądowe, środki 
transportu kolejowego i drogowego oraz załadunek IBC) i 
przepakować (w tym także beczki i małe opakowania) substancję w 
tym także jej próbki, składować, rozładować, zdystrybuować i prace 
laboratoryjne. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Próbka procesu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Masowy transfer 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Napełnianie beczek i 
małych opakowań 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

przed otwarciem lub konserwacją sprzętu wyłączyć systemy. Ścieki 
przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Przygotowanie i (o)pakowanie substancji i mieszanin - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3, SU 10 Kategorie procesów: 

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 
8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15 Kategorie środowiskowe: 
ERC 2 

Zakres procesu Przygotowanie, pakowanie, opakowanie substancji i jej mieszanin w 
procesie masowym lub ciągłym w tym także składowanie, transport, 
mieszanie, formowanie tabletek, zgniatanie, formowanie granulek, 
ekstruzja, pakowanie w małym lub dużym zakresie, 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Procesy wsadowe w 
warunkach podwyższonej 
temperatury 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Próbka procesu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy 
otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie Rozlewanie i 
odlewanie z pojemników 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Przelewanie beczek/partii Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Wytwarzanie preparatów* 
lub wyrobów poprzez 
tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Napełnianie beczek i 
małych opakowań 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

przed otwarciem lub konserwacją sprzętu wyłączyć systemy. Ścieki 
przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w powłokach - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, 
PROC 15 Kategorie środowiskowe: ERC 4 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, środki 
klejące itd.) w tym także ekspozycja na działanie podczas 
zastosowania (w tym także przyjęcie materiału, składowanie, 
przygotowanie i przelewanie z pojemników zbiorczych i 
półzbiorczych, spryskiwanie, zwijanie, spryskiwanie ręczne, 
zanurzanie, przelewanie, układanie warstw produkcyjnych) i 
czyszczenie instalacji, konserwacja i powiązane prace 
laboratoryjne. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału              Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja (systemy 
zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja (systemy 
otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Tworzenie warstwy - szybkie 
suszenie, dodatkowo utwardzać i 
inne technologie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Tworzenie warstwy - suszenie 
na powietrzu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy zamknięte) 
Ogólna ekspozycja (systemy 
zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Przygotowanie materiału do 
użytku Mieszanie (systemy 
otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Spryskiwanie 
(automatyczny/zautomatyzowany) 

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub odsysanej 
obudowie. 

Ręcznie 
Spryskiwanie 

zapewnić wystarczający wymiar kontrolowanej wentylacji (10 do 
15 wentylacji na godzinę). 

Zastosowanie wałków, rozpylaczy i 
polewanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zanurzyć i podlać Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Transfery materiałów 
Przelewanie beczek/partii 
Rozlewanie i odlewanie z 
pojemników 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Wytwarzanie preparatów* lub 
wyrobów poprzez tabletkowanie, 
prasowanie, wyciskanie, 
granulowanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
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SEKCJA 3 



IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Karta Charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w powłokach - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, 
PROC 15, PROC 19 Kategorie środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, środki 
klejące itd.) w tym także ekspozycja na działanie podczas 
zastosowania (w tym także przyjęcie materiału, składowanie, 
przygotowanie i przelewanie z pojemników zbiorczych i 
półzbiorczych, stosowanie poprzez spryskiwanie, zawijanie, 
malowanie i ręczne spryskiwanie oraz podobne działania, jak 
także tworzenie warstw) i czyszczenie instalacji, konserwacja i 
powiązane prace laboratoryjne. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Napełnianie z beczek i 
pojemników i 
przygotowanie osprzętu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 

  
Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Przygotowanie materiału do 
użytku 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Tworzenie warstwy 
-suszenie na powietrzu 
Na świeżym powietrzu. 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Tworzenie warstwy 
-suszenie na powietrzu 
W zamkniętym 
pomieszczeniu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Przygotowanie materiału do 
użytku W zamkniętym 
pomieszczeniu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Transfery materiałów 
Przelewanie beczek/partii 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zastosowanie wałków, 
rozpylaczy i polewanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie 
Spryskiwanie W 
zamkniętym 
pomieszczeniu 

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub odsysanej 
obudowie. 

Ręcznie Spryskiwanie 
Na świeżym powietrzu. 

Nosić maskę ochronną zgodnie z EN140 z filtrem typu A lub 
lepszym. 

Zanużyć i podlać Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zastosowanie ręczne 
-Farby do malowania 
palcami, kredować, Kleje 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 
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IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Karta Charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł zastosowanie środków czyszczących - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13 Kategorie 
środowiskowe: ERC 4 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie jako komponent produktów czyszczących w 
tym także transfer ze składu i rozlewanie/wyładowywanie z beczek 
lub pojemników. ekspozycja na działanie podczas 
mieszania/rozcieńczania w fazie przygotowywania i w pracach 
czyszczeniowych (np. spryskiwanie, malowanie, zanurzanie i 
wycieranie, w sposób automatyzowany lub ręczny), powiązane 
czyszczenie i konserwacja instalacji. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Automatyzowany proces w 
(pół)zamkniętych systemach 
Zastosowanie w zamkniętych 
systemach 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 

zastosowanie środków 
czyszczących w 
zamkniętych systemach 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Napełnianie z beczek i 
pojemników i 
przygotowanie osprzętu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zastosowanie w 
zamkniętych procesach 
wsadowych 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Usuwanie tłuszczu z 
małych przedmiotów w 
punkcie czyszczenia 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

czyszczenie przy użyciu 
niskociśnieniowych 
urządzeń czyszczących 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

czyszczenie przy użyciu 
wysokociśnieniowych 
urządzeń czyszczących 

zapewnić wystarczający wymiar kontrolowanej wentylacji (10 do 15 
wentylacji na godzinę). 

Ręcznie 
Powierzchnie 
czyszczenie Bez 
spryskiwania 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł zastosowanie środków czyszczących - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13 
Kategorie środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie jako komponent produktów czyszczących w 
tym także rozlewanie/wyładowywanie z beczek lub pojemników; i 
ekspozycja na działanie podczas mieszania/rozcieńczania w fazie 
przygotowywania i w pracach czyszczeniowych (np. spryskiwanie, 
malowanie, zanurzanie i wycieranie, w sposób automatyzowany lub 
ręczny). 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Napełnianie z beczek i 
pojemników i 
przygotowanie osprzętu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Automatyzowany process w 
(pół)zamkniętych systemach 
Zastosowanie w zamkniętych 
systemach 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 

  
Półautomatyzowany proces 
(np. półautomatyzowana 
pielęgnacja i konserwacja 
podług) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie 
Powierzchnie 
czyszczenie 
Zanurzyć i podlać 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

czyszczenie przy użyciu 
niskociśnieniowych 
urządzeń czyszczących 
malowanie wałkami i 
malowanie pędzlami Bez 
spryskiwania 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

czyszczenie przy użyciu 
wysokociśnieniowych 
urządzeń czyszczących 
Spryskiwanie W 
zamkniętym 
pomieszczeniu 

zapewnić wystarczający wymiar kontrolowanej wentylacji (10 do 15 
wentylacji na godzinę). 

czyszczenie przy użyciu 
wysokociśnieniowych 
urządzeń czyszczących 
Spryskiwanie Na świeżym 
powietrzu. 

Ograniczać zawartość substancji w produkcie do 1 %. albo 
Unikać wykonywania czynności przy ekpozycji na działanie 
więcej niż 15 minuty 

Ręcznie 
Powierzchnie 
czyszczenie 
Spryskiwanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ad hoc ręczne zastosowanie 
przy użyciu sprayu, poprzez 
zanurzenie itd. malowanie 
wałkami i malowanie 
pędzlami 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

zastosowanie środków 
czyszczących w 
zamkniętych systemach 
Na świeżym powietrzu. 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie aparatury 
medycznej 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
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IZOPROPANOL 
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Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł smary - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, 
PROC 17, PROC 18 Kategorie środowiskowe: ERC 7, ERC 4 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie produkcjom smarów w zamkniętych i 
otwartych systemach w tym także transportowi, pracy 
maszyn/silników i podobnych produktów, ponownemu 
przetworzeniu wybrakowanych towarów, konserwacji instalacji i 
usuwaniu odpadów.. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Napełnianie z beczek i Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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pojemników i 
przygotowanie osprzętu 

 

Inicjalne fabryczne 
wypełnienie urządzenia 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zastosowanie i smarowanie 
otwartego sprzętu 
wysokoenergetycznego 

Zapewnić dodatkową wentylację w miejscach, gdzie występują 
emisje. Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń. 

Ręcznie malowanie 
wałkami i malowanie 
pędzlami 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Oczyszczanie poprzez 
zanurzanie i zalewanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Spryskiwanie Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego 
pokrycia procesu lub sprzętu oraz odprowadzanie powietrza w 
otworach. 

Konserwacja (dużych 
instalacji) i instalacja 
maszyn 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Konserwacja niewielkich 
urządzeń 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
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Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł smary - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17, 
PROC 18, PROC 20 Kategorie środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D, 
ERC 9A, ERC 9B 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie produkcjom smarów w zamkniętych i 
otwartych systemach w tym także transportowi, pracy silników i 
podobnych produktów, ponownemu przetworzeniu 
wybrakowanych towarów, konserwacji instalacji i usuwaniu 
zużytego oleju.. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Funkcjonowanie urządzeń, 
które zawierają oleje 
silnikowe lub podobne. 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Masowy transfer Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Napełnianie z beczek i 
pojemników i 
przygotowanie osprzętu 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zastosowanie i smarowanie 
otwartego sprzętu 
wysokoenergetycznego W 
zamkniętym pomieszczeniu 

Ograniczyć zakres dostępu do urządzeń. Zapewnić dodatkową 
wentylację w miejscach, gdzie występują emisje. 

Zastosowanie i smarowanie 
otwartego sprzętu 
wysokoenergetycznego Na 
świeżym powietrzu. 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Konserwacja (dużych 
instalacji) i instalacja maszyn 
Podwyższona temperatura 

Zapewnić dodatkową wentylację w punktach, gdzie występują 
emisje, jeśli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z gorącymi 
smarami (>50°C). 

Konserwacja niewielkich 
urządzeń Podwyższona 
temperatura Zawartość 
substancji w produkcie 
wynosi do 5 %.. 

Unikać wykonywania czynności przy ekspozycji na działanie więcej 
niż 4 godziny Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu 
usunięcia lub późniejszego recyklingu. 

Usługa smarowania silnika Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie malowanie 
wałkami i malowanie 
pędzlami 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Spryskiwanie Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego 
pokrycia procesu lub sprzętu oraz odprowadzanie powietrza w 
otworach, albo Nosić maskę ochronną zgodnie z EN140 z filtrem 
typu A/P2 lub lepszym. 

Oczyszczanie poprzez 
zanurzanie i zalewanie 

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego 
pokrycia procesu lub sprzętu oraz odprowadzanie powietrza w 
otworach, albo zapewnić wystarczający wymiar kontrolowanej 
wentylacji (10 do 15 wentylacji na godzinę). Pozostawić produkt do 
czasu odsączenia wody z półproduktu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
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Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Płyny do obróbki metali / oleje walcownicze - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, 
PROC 13, PROC 17 Kategorie środowiskowe: ERC 4 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie w procesach formułowania obróbki metali 
(MWFs)/olejom walcowniczym w zamkniętych i zakapslowanych 
systemach w tym także przejściowa ekspozycja na działanie 
podczas transportu, walcowania i wyżarzania, cięcia i obróbki, 
automatyzowanego pokrywania materiałem antykorozyjnym, 
konserwacji instalacji, wylewania i usuwania zużytego oleju. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer 
Przelewanie beczek/partii 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Próbka produktu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace nad obróbką metali Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Oczyszczanie poprzez 
zanurzanie i zalewanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Spryskiwanie Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanie częściowego 
pokrycia procesu lub sprzętu oraz odprowadzanie powietrza w 
otworach. 

Ręcznie malowanie 
wałkami i malowanie 
pędzlami 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Automatyzowana technika 
walcowania metali i 
formowania Podwyższona 
temperatura 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Półautomatyczna procedura 
walcowania i formowania 
metalu Podwyższona 
temperatura 

Jeśli możliwe automatyzować działania. Nie 
zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 
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Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Płyny do obróbki metali / oleje walcownicze - Działalność 

gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 5, 
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, 
PROC 17 Kategorie środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie w procesach formułowania obróbki metali 
(MWFs)w tym także transport, cięcie i obróbka w zamkniętych i 
zakapslowanych systemach, automatyzowane lub ręczne 
zastosowanie ochrony antykorozyjnej, opróżnianie i prace z 
zanieczyszczonymi lub wybrakowanymi wyrobami oraz usuwanie 
zużytego oleju. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Masowy transfer Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Napełnianie z beczek i 
pojemników i 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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przygotowanie osprzętu  

Próbka produktu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Prace nad obróbką metali Zapewnić dodatkową wentylację w miejscach, gdzie występują 
emisje. 

Zastosowanie wałków, 
rozpylaczy i polewanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Spryskiwanie Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub odsysanej 
obudowie, albo Nosić maskę ochronną zgodnie z EN140 z filtrem 
typu A/P2 lub lepszym. 

Oczyszczanie poprzez 
zanurzanie i zalewanie 

Pozostawić produkt do czasu odsączenia wody z półproduktu. 
Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. Nie zidentyfikowano innych 
charakterystycznych środków. 

Magazynowanie Posługiwać się substancją w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się 

- Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 6, PROC 7, PROC 8b, PROC 10, PROC 14 Kategorie 
środowiskowe: ERC 4 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie jako środek wiążący i zapobiegający 
przyklejaniu się w tym także transfer, mieszanie, stosowanie 
(spryskując i malując) oraz obróbka odpadów. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału              Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy zamknięte) Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy otwarte) Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Nadawanie kształtu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Proces nalewania Zapewnić dodatkową wentylację w miejscach, gdzie występują 
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(systemy otwarte) 
Podwyższona temperatura 

emisje. 

Spryskiwanie 
(automatyczny/zautomatyzowany) 

Minimalizować ekspozycję poprzez zastosowanieczęściowego 
pokrycia procesu lub sprzętu oraz odprowadzanie powietrza w 
otworach. 

Spryskiwanie 
Ręcznie 

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub odsysanej 
obudowie. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się 

- Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 6, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 Kategorie 
środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie jako środek wiążący izapobiegający 
przyklejaniu się w tym także transfer, mieszanie, stosowanie 
spryskując i malując oraz obróbka odpadów. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Przelewanie beczek/partii Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy 
zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy 
otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Nadawanie kształtu Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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Proces nalewania (systemy 
otwarte) Podwyższona 
temperatura 

Zapewnić dodatkową wentylację w miejscach, gdzie występują 
emisje. 

Maszyna 
Spryskiwanie 

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub odsysanej 
obudowie. Oddzielić działania od pozostałych czynności. 

Zastosowanie wałków, 
rozpylaczy i polewanie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie 
Spryskiwanie 

Wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu lub odsysanej 
obudowie, albo Nosić maskę ochronną zgodnie z EN140 z filtrem 
typu A/P2 lub lepszym. Oddzielić działania od pozostałych 
czynności. 

Procesy wsadowe Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie chemikaliów rolniczych - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 4, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 11, PROC 13 Kategorie środowiskowe: ERC 
8A, ERC 8D 

Zakres procesu Zastosowanie jako wsparcie agrochemiczne ręcznego i 
mechanicznego spryskiwania, kadzenia i zadymiania; w tym 
także czyszczenie urządzenia i utylizacja. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Rozlewanie i odlewanie z 
pojemników 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Mieszanie (systemy 
otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Spryskiwanie/zadymiać 
stosując ręcznie 

Ograniczać zawartość substancji w produkcie do 25 %. 
Unikać wykonywania czynności przy ekspozycji na działanie 
więcej niż 4 godziny 

Maszynowe 
natryskiwanie/generowanie 

Zastosowanie w wentylowanym pomieszczeniu z powietrzem 
filtrowanym w warunkach wysokiego ciśnienia o czynniku 
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mgieł. ochronnym >20. 

Ad hoc ręczne zastosowanie 
przy użyciu sprayu, poprzez 
zanurzenie itd. 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie jako paliwo - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 16 Kategorie środowiskowe: ERC 7 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie jako materiał napędowy (albo materiał 
napędowy dodatek), w ty także działania związane z transferem, 
zastosowaniem, konserwacją urządzeń i przeróbką odpadów. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Transport przez zamknięte przewody 
Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Stosować pompy do beczek lub starannie opróżniać pojemniki. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Zastosowanie jako paliwo 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja przed otwarciem lub konserwacją sprzętu wyłączyć systemy. 
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instalacji Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie jako paliwo - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 16 Kategorie środowiskowe: ERC 9A, ERC 
9B 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie jako materiał napędowy (albo materiał 
napędowy dodatek), w ty także działania związane z transferem, 
zastosowaniem, konserwacją urządzeń i przeróbką odpadów. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Transport przez zamknięte przewody 
Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Stosować pompy do beczek lub starannie opróżniać pojemniki. 
Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy. 

zatankować ponownie Unikać rozlewania podczas wyjmowania pompy. 

Zastosowanie jako paliwo 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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(systemy zamknięte)  

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

przed otwarciem lub konserwacją sprzętu wyłączyć systemy. Ścieki 
przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Płyny funkcjonalne - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 4, PROC 8b, 
PROC 9 Kategorie środowiskowe: ERC 7 

Zakres procesu Stosować jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, oleje 
przewodzące ciepło, izolatory, chłodziwa, płyny hydrauliczne w 
urządzeniach przemysłowych, w tym także podczas konserwacji 
lub transferu materiałów. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Czyszczenie lini transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Napełnianie 
produktów/osprzętu 
Zastosowanie zamkniętych 
systemów rozlewniczych 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie 
Napełnianie 

Dokładnie opróżnić pojemniki. 
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produktów/osprzętu  

Zastosowanie 
zaplombowanych 
produktów zawierających 
płyny funkcjonalne tj. oleje 
termiczne, płyny 
hydrauliczne, chłodziwa. 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Płyny funkcjonalne - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, 
PROC 9, PROC 20 Kategorie środowiskowe: ERC 9A, ERC 9B 

Zakres procesu Stosować jako płyny funkcjonalne np. oleje kablowe, oleje 
termiczne, izolatory, chłodziwa, płyny hydrauliczne w sprzęcie, w 
tym także podczas konserwacji lub transferu materiałów. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Przelewanie beczek/partii Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Rozlewanie i odlewanie z 
pojemników 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie Napełnianie 
produktów/osprzętu 

Dokładnie opróżnić pojemniki. 

Zastosowanie 
zaplombowanych 
produktów zawierających 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

44/88 
MSDS SCNEE 

 



Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 

płyny funkcjonalne tj. oleje 
termiczne, płyny 
hydrauliczne, chłodziwa. 

 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w procesach usuwania oblodzenia i działaniach 

przeciwmrozowych - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 11 Kategorie środowiskowe: ERC 8D 

Zakres procesu Unikanie oblodzenia i usuwanie oblodzenia z pojazdów, 
samolotów i innych urządzeń poprzez spryskiwanie. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Maszynowe 
natryskiwanie/generowanie 
mgieł. Podwyższona 
temperatura 

Zapewnić, iż eksploatacja odbywa się na świeżym powietrzu. 
Unikać wykonywania czynności przy ekspozycji na działanie 
więcej niż 1 godzina Pozostać na stronie nawietrznej/ pozostać 
z dala od źródła. 

Ad hoc ręczne zastosowanie 
przy użyciu sprayu, poprzez 
zanurzenie 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
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itd.  

Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w laboratoriach - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 Kategorie 

procesów: PROC 10, PROC 15 Kategorie 
środowiskowe: ERC 2, ERC 4 

Zakres procesu Zastosowanie substancji w otoczeniu laboratorium, w tym także 
transfer materiałów i czyszczenie urządzeń.. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

czyszczenie Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
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Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w laboratoriach - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 Kategorie 

procesów: PROC 10, PROC 15 Kategorie 
środowiskowe: ERC 8A 

Zakres procesu Zastosowanie w małych ilościach w środowisku laboratoryjnym, w 
tym także transfer materiałów i czyszczenie urządzeń. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Prace laboratoryjne Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

czyszczenie Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
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Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody - Przemysł 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 3 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 8b, PROC 13 Kategorie środowiskowe: ERC 3, ERC 4 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie substancji do oczyszczania wody w 
środowisku przemysłowym z otwartymi i zamkniętymi systemami. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Mosowy transfer Czyszczenie lini transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Stosować pompy do beczek lub starannie opróżniać pojemniki. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie Nalewanie z 
małych pojemników 

Dokładnie opróżnić pojemniki. 
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Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - pracownik 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody - Działalność gospodarcza 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 22 

Kategorie procesów: PROC 1, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 13 Kategorie środowiskowe: ERC 8F 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie substancji do oczyszczania wody w 
otwartych i zamkniętych systemach. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia pracowników 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, ciśnienie pary 0,5 - 10 kPa przy STP. 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

Zawartość substancji w produkcie wynosi do 100 %. (jeśli nie 
podano inaczej).; 

Częstotliwość i czas trwania użycia 
Obejmuje dzienną ekspozycję na działanie w wymiarze do 8 godziny 
(jeśli nie podano inaczej). 

 

Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie pracowników. 
Zakłada się użycie w temperaturze nie wyższej od temperatury otoczenia o 20 °C (jeśli nie 
podano inaczej). Zakłada się realizację odpowiednich standardów higieny pracy. 

 

Scenariusze udziału Środki Zarządzania Ryzykiem 
Środki ogólne (substancje 
drażniące dla oczu). 

Stosować odpowiednie gogle ochronne. Unikać 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, także poprzez 
zanieczyszczenie dłońmi. 

Masowy transfer Czyszczenie linii transferu przed rozczepieniem. 

Przelewanie beczek/partii Stosować pompy do beczek lub starannie opróżniać pojemniki. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy zamknięte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ogólna ekspozycja 
(systemy otwarte) 

Nie zidentyfikowano innych charakterystycznych środków. 

Ręcznie Nalewanie z 
małych pojemników 

Dokładnie opróżnić pojemniki. 
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Czyszczenie i konserwacja 
instalacji 

Ścieki przechowywać zapieczętowane do momentu usunięcia lub 
późniejszego recyklingu. 

Magazynowanie Przechowywać substancję w zamkniętym systemie. 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w powłokach - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 

Kategorie produktów: PC1, PC4, PC8 (Jedynie środki wiążące), 
PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34 
Kategorie środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie w powlekaniu (farby, atramenty, środki 
klejące itd.) w tym także ekspozycja na działanie podczas 
zastosowania (w tym także transfer i przygotowanie, nanoszenie za 
pomocą pędzla, spryskiwanie ręczne lub podobne metody) i 
czyszczenie instalacji. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 100 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 13.800 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 857,5 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 1 
Zastosowanie osłon do (godziny/zdarzenie): 6 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Kleje, szczeliwa Kleje, 
zastosowanie hobby 

Obejmuje stężenia do 30 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
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 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 
zastosowanie. 9 g 

 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 
wymiarze .... 20 m3 

 Obejmuje ekspozycje na działanie do 4 godziny / zdarzenie 
Kleje, szczeliwa Kleje, 
zastosowanie 
majsterkowiczowskie (klej 
do dywanów, klej do 
kafelków, klej do parkietu 
drewnianego) 

Obejmuje stężenia do 30 % 

 Obejmuje zastosowanie do 1 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 110,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 6.390 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 6,00 godziny / zdarzenie 
Kleje, szczeliwa Klej w 
sprayu 

Obejmuje stężenia do 30 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 85,05 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 4,00 godziny / zdarzenie 
Kleje, szczeliwa  Obejmuje stężenia do 30 % 
 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 75 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,00 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Czyszczenie szyby 
samochodowej 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,5 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,02 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw Obejmuje stężenia do 50 % 
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zamarzaniu i odmrażające 
Nalewanie do radiatorów 

 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.000 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Zamykany odmrażacz 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 214,40 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 4 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,25 godziny / zdarzenie 
Produkty biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące środki 
czyszczące w płynie (do 
ogólnego użytku, produkty 
sanitarne, środki do 
czyszczenia podług, środki do 
czyszczenia szkła, środki do 
czyszczenie dywanów, środki 
do czyszczenia metali) 

Obejmuje stężenia do 5 % 

 Obejmuje zastosowanie do 128 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 27 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Produkty biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące produkty do 
czyszczenia w sprayu (do 
ogólnego czyszczenia, 
czyszczenia 

Obejmuje stężenia do 15 % 
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sanitariatów, czyszczenia 
szkła) 

 

 Obejmuje zastosowanie do 128 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 35 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb Lakier wodny z dużą 
zawartością rozpuszczalnika i 
materiału stałego 

Obejmuje stężenia do 27,5 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,75 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 744 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,20 godziny / zdarzenie 
Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze 
do farb Aerozolowa puszka 
rozpylająca 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 2 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 215 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze 
do farb Środek usuwający 
(środek usuwający farby, 
kleje, tapety, środki 
uszczelniające) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 3 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 491 

g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,00 godziny / zdarzenie 
wypełniacze i kit Obejmuje stężenia do 2 % 
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wypełniacze i kit  
 Obejmuje zastosowanie do 12 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 85 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 4,00 godziny / zdarzenie 
wypełniacze i kit Zaprawa i 
środki do wyrównywania 
powierzchni 

Obejmuje stężenia do 2 % 

 Obejmuje zastosowanie do 12 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 13.800 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,00 godziny / zdarzenie 
wypełniacze i kit Masa 
modelowa 

Obejmuje stężenia do 10 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 254,40 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 1 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
Farby do malowania 
palcami Farby do 
malowania palcami 

Obejmuje stężenia do 15 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 254,40 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 1,35 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
Produkty do obróbki 
powierzchni niemetalowych 
Lakier wodny z dużą 
zawartością rozpuszczalnika 
i materiału stałego 

Obejmuje stężenia do 27,5 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,75 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 744 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
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 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,20 godziny / zdarzenie 
Produkty do obróbki 
powierzchni niemetalowych 
Aerozolowa puszka 
rozpylająca 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 2 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 215 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Produkty do obróbki 
powierzchni niemetalowych 
Środek usuwający (środek 
usuwający farby, kleje, 
tapety, środki uszczelniające) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 3 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 491 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,00 godziny / zdarzenie 
Tusze i tonery Atramenty i 
toner 

Obejmuje stężenia do 10 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 71,40 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 40 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,20 godziny / zdarzenie 
Produkty do garbowania, 
barwienia, wykańczania, 
impregnacji i pielęgnacji 
skór Politura, wosk 
(podłoga, meble, obuwie) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 29 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 430,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 56 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,23 godziny / zdarzenie 
Produkty do garbowania, Obejmuje stężenia do 50 % 
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barwienia, wykańczania, 
impregnacji i pielęgnacji skór 
Politura, spray (meble, 
obuwie) 

 

 Obejmuje zastosowanie do 8 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 430,00 cm2 
 Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilosci (g): 56 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Ciecze 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 4 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.200 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Pasty 

Obejmuje stężenia do 20 % 

 Obejmuje zastosowanie do 10 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 34 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Spraye 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,75 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 73 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Środki polerujące i 
mieszanki woskowe 
Politura, wosk (podłoga, 
meble, obuwie) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 29 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 430,00 cm2 
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 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 
zastosowanie. 142 g 

 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 
wymiarze .... 20 m3 

 Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,23 godziny / zdarzenie 
Środki polerujące i 
mieszanki woskowe 
Politura, spray (meble, 
obuwie) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 8 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 430,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 35 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Produkty do barwienia, 
wykańczania i impregnacji 
wyrobów włókienniczych, w 
tym wybielacze i inne 
substancje pomocnicze 

Obejmuje stężenia do 10 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 115 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,00 godziny / zdarzenie 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
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Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł zastosowanie środków czyszczących - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 

Kategorie produktów: PC3, PC4, PC8 (Jedynie środki wiążące), 
PC9a, PC24, PC35, PC38 Kategorie środowiskowe: ERC 8A, 
ERC 8D 

Zakres procesu obejmuje ogólną ekspozycję konsumentów wynikającą z 
zastosowania produktów dla gospodarstwa domowego 
sprzedawane jako środki piorącej czyszczące, aerozole, 
pokrycia, środki usuwające oblodzenie, smary, odświeżacze 
powietrza. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 100 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 13.800 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 857,5 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 1 
Zastosowanie osłon do (godziny/zdarzenie): 4 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Produkty do ochrony 
powietrza Oczyszczanie 
powietrza z 
natychmiastowym efektem 
(aerozol w sprayu) 

Obejmuje stężenia do 50 % 
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 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 4 razy / dzień korzystania 
 Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 0,1 

a 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,25 godziny / zdarzenie 
Produkty do ochrony 
powietrza Oczyszczanie 
powietrza z natychmiastowym 
efektem (aerozol w sprayu) 
Produkty biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 4 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,1 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,25 godziny / zdarzenie 
Produkty do ochrony 
powietrza Oczyszczanie 
powietrza ze stałym skutkiem 
(stały i ciekły) Produkty 
biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,70 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,48 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 8,00 godziny / zdarzenie 
Produkty do ochrony 
powietrza Oczyszczanie 
powietrza ze stałym 
skutkiem (stały i ciekły) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,70 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,48 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 8,00 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw Obejmuje stężenia do 50 % 
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zamarzaniu i odmrażające 
Czyszczenie szyby 
samochodowej 

 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,5 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,02 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Nalewanie do radiatorów 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.000 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Zamykany odmrażacz 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 214,40 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 4 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,25 godziny / zdarzenie 
Produkty biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące Produkty do 
mycia i zmywania naczyń 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 15 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,50 godziny / zdarzenie 

67/88 
MSDS SCNEE 

 



Karta Charakterystyki 

IZOPROPANOL 
Wersja 3.1 

Data wejścia w życie 28.06.2011 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 

Produkty biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące środki 
czyszczące w płynie (do 
ogólnego użytku, produkty 
sanitarne, środki do 
czyszczenia podług, środki do 
czyszczenia szkła, środki do 
czyszczenie dywanów, środki 
do czyszczenia metali) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 128 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 27 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Produkty biobójcze (np. środki 
odkażające, środki ochrony 
przed szkodnikami) Jedynie 
środki wiążące produkty do 
czyszczenia w sprayu (do 
ogólnego czyszczenia, 
czyszczenia sanitariatów, 
czyszczenia szkła) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 128 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 35 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze 
dofarb Lakier wodny z dużą 
zawartością rozpuszczalnika i 
materiału stałego 

Obejmuje stężenia do 27,5 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,75 cm2 
 Zastosowane ilości sa pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 744 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,20 godziny / zdarzenie 
Powłoki i farby, Obejmuje stężenia do 50 % 
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rozcieńczalniki, zmywacze 
do farb Aerozolowa puszka 
rozpylająca 

 

 Obejmuje zastosowanie do 2 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 215 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze 
do farb Środek usuwający 
(środek usuwający farby, 
kleje, tapety, środki 
uszczelniające) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 3 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 491 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,00 godziny / zdarzenie 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Ciecze 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 4 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.200 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Pasty 

Obejmuje stężenia do 20 % 

 Obejmuje zastosowanie do 10 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 34 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Spraye 

Obejmuje stężenia do 50 % 
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 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,75 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 73 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Środki myjące i czyszczące 
(w tym produkty oparte na 
rozpuszczalnikach) środki 
czyszczące w płynie (do 
ogólnego użytku, produkty 
sanitarne, środki do 
czyszczenia podług, środki 
do czyszczenia szkła, środki 
do czyszczenie dywanów, 
środki do czyszczenia metali) 

Obejmuje stężenia do 5 % 

 Obejmuje zastosowanie do 128 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 27 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 
Środki myjące i czyszczące 
(w tym produkty oparte na 
rozpuszczalnikach) produkty 
do czyszczenia w sprayu (do 
ogólnego czyszczenia, 
czyszczenia sanitariatów, 
czyszczenia szkła) 

Obejmuje stężenia do 15 % 

 Obejmuje zastosowanie do 128 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 35 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Produkty do spawania i 
lutowania (o powłoce 
topnikowej lub rdzeniu 
topnikowym), topniki 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 12 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
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Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,00 godziny / zdarzenie 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł smary - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 Kategorie produktów: PC1, PC24, 

PC31 Kategorie środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D, ERC 9A, ERC 
9B 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie konsumenta produkcjom smarów w 
zamkniętych i otwartych systemach w tym także procedurom 
przenoszenia, zastosowania, pracy silników i podobnych 
produktów, konserwacji sprzętu i usuwaniu zużytego oleju.. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 100 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 6.390 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 468 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 1 
Zastosowanie osłon do (godziny/zdarzenie): 6 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Kleje, szczeliwa Kleje, 
zastosowanie hobby 

Obejmuje stężenia do 30 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
 Zastosowane ilości sa pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 9 g 
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 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 
wymiarze .... 20 m3 

 Obejmuje ekspozycje na działanie do 4 godziny / zdarzenie 
Kleje, szczeliwa Kleje, 
zastosowanie 
majsterkowiczowskie (klej 
do dywanów, klej do 
kafelków, klej do parkietu 
drewnianego) 

Obejmuje stężenia do 30 % 

 Obejmuje zastosowanie do 1 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 110,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 6.390 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 6,00 godziny / zdarzenie 
Kleje, szczeliwa Klej w 
sprayu 

Obejmuje stężenia do 30 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 85,05 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 4,00 godziny / zdarzenie 
Kleje, szczeliwa Szczeliwa Obejmuje stężenia do 30 % 
 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 35,73 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 75 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,00 godziny / zdarzenie 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Ciecze 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 4 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.200 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Pasty 

Obejmuje stężenia do 20 % 
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 Obejmuje zastosowanie do 10 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 34 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające 
substancje Spraye 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 6 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,75 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 73 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Środki polerujące i 
mieszanki woskowe 
Politura, wosk (podłoga, 
meble, obuwie) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 29 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 430,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 142 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 1,23 godziny / zdarzenie 
Środki polerujące i 
mieszanki woskowe 
Politura, spray (meble, 
obuwie) 

Obejmuje stężenia do 50 % 

 Obejmuje zastosowanie do 8 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 430,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 35 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,33 godziny / zdarzenie 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
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Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się,że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie chemikaliów rolniczych - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 Kategorie 

produktów: PC12, PC27 Kategorie 
środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie konsumenta chemikaliom rolniczym w 
formie płynnej i stałej. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 50 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 50 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 875,50 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 0 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Nawozy Obejmuje stężenia do 50 % 
 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,3 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
Środki ochrony roślin Obejmuje stężenia do 50 % 
 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
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 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 857,50 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,3 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie jako paliwo - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 Kategorie 

produktów: PC13 Kategorie środowiskowe: 
ERC 9A, ERC 9B 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie przez konsumenta w paliwach płynnych. 
 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 100 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Każdorazowo można zużyć maksymalnie (1): 37.500 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 420 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 0,143 
Zastosowanie osłon do (godziny/zdarzenie): 2 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Paliwa Ciecz: Ponowne 
tankowanie pojazdów 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 52 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 210,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 37.500 g 
 Obejmuje zastosowania na świeżym powietrzu. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 100 m3 
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 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,05 godziny / zdarzenie 
Paliwa Ciecz, tankowanie 
skuterów 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 52 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 210,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 3.750 g 
 Obejmuje zastosowania na świeżym powietrzu. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 100 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,03 godziny / zdarzenie 
Paliwa Ciecz, Zastosowanie w 
sprzęcie ogrodowym 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 26 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 750 g 
 Obejmuje zastosowania na świeżym powietrzu. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 100 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 2,00 godziny / zdarzenie 
Paliwa Ciecz: Ponowne 
tankowanie sprzętu 
ogrodowego 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 26 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 420,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 750 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,03 godziny / zdarzenie 
Paliwa Ciecz: Paliwo do 
grzejnika 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 26 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 420,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 750 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 8,00 godziny / zdarzenie 
Paliwa Ciecz: Olej do lamp Obejmuje stężenia do 100 % 
 Obejmuje zastosowanie do 52 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 210,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 100 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia 
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 o wymiarze .... 20 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,01 godziny / zdarzenie 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Płyny funkcjonalne - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 Kategorie 

produktów: PC16, PC17 Kategorie 
środowiskowe: ERC 9A, ERC 9B 

Zakres procesu Zastosowanie zaplombowanych produktów zawierających płyny 
funkcjonalne tj. oleje termiczne, płyny hydrauliczne, chłodziwa. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 100 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 2.200 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 468 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 0,010 
Zastosowanie osłon do (godziny/zdarzenie): 0,167 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Płyny termoprzewodzące 
Ciecze 

Obejmuje stężenia do 100 % 

 Obejmuje zastosowanie do 4 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.200 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
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 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 
wymiarze .... 34 m3 

 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Płyny hydrauliczne Ciecze Obejmuje stężenia do 100 % 
 Obejmuje zastosowanie do 4 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 468,00 cm2 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.200 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Zastosowanie w procesach usuwania oblodzenia i działaniach 

przeciwmrozowych - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 

Kategorie produktów: PC4 
Kategorie środowiskowe: ERC 8D 

Zakres procesu Usuwanie oblodzenia z pojazdów i podobnych sprzętów poprzez 
spryskiwanie. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 40 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 2.000 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 428 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 1 
Zastosowanie osłon do (godziny/zdarzenie): 0,25 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Czyszczenie szyby 
samochodowej 

Obejmuje stężenia do 1 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,5 g 
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 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 
wentylacji. 

 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 
wymiarze .... 34 m3 

 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,02 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Nalewanie do radiatorów 

Obejmuje stężenia do 10 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 428,00 cm2 
 Zastosowane ilosci sa pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 2.000 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,17 godziny / zdarzenie 
Produkty przeciw 
zamarzaniu i odmrażające 
Zamykany odmrażacz 

Obejmuje stężenia do 40 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 214,40 cm2 
 Zastosowane ilosci sa pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 4 g 
 Obejmuje zastosowanie w garażu (34 m3) w warunkach typowej 

wentylacji. 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 34 m3 
 Obejmuje ekspozycje na działanie do 0,25 godziny / zdarzenie 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 
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Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Inne zastosowania konsumenckie - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 Kategorie 

produktów: PC28, PC39 Kategorie 
środowiskowe: ERC 8A, ERC 8D 

Zakres procesu Zastosowania konsumenta np. jako nośnik w kosmetykach i 
produktach do pielęgnacji ciała, perfumach i aromatach. Uwaga: w 
przypadku kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała 
wymagana jest ocena ryzyka tylko dla środowiska zgodnie z 
REACH, ponieważ do aspektów zdrowotnych odwołują się inne 
ustawy. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla zdrowia człowieka. 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Nie przedstawiono oceny narażenia dla zdrowia człowieka. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla zdrowia człowieka. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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Scenariusz narażenia - konsumenckie 
SEKCJA 1 TYTUŁ SCENARIUSZA NARAŻENIA 
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody - konsument 
Opis użycia Sektor zastosowania: SU 21 

Kategorie produktów: PC36, PC37 
Kategorie środowiskowe: ERC 8F 

Zakres procesu Obejmuje zastosowanie substancji do oczyszczania wody w 
otwartych i zamkniętych systemach. 

 

SEKCJA 2 WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Dodatkowe informacje Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola narażenia odbiorców 
Charakterystyki produktu  
Fizyczna forma produktu Ciecz, prężność par > 10 Pa przy temperaturze i ciśnieniu 

standardowym 

Stężenie substancji w 
produkcie. 

O ile nie podano inaczej. 

 Obejmuje stężenia do (%): 20 % 

Ilości użyte 
O ile nie podano inaczej.  
Dla każdego zastosowania pokrywającego zużycie ilości (g): 10 
obejmuje obszar kontaktu ze skórą (cm2): 6.600 
Częstotliwość i czas trwania użycia 
O ile nie podano inaczej.  
Obejmuje stosowanie do (razy/dzień użytkowania): 1 
Inne warunki operacyjne wpływające na narażenie konsumentów. 
O ile nie podano inaczej. Obejmuje zastosowanie w warunkach 
temperatury otoczenia. Do użycia w pomieszczeniach 20m3 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 

 

Kategorie produktów WARUNKI OPERACYJNE I ŚRODKI ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM 

Zmiękczacze wody Obejmuje stężenia do 20 % 
 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 6.600,00 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,02 mg 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 10 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
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Chemikalia do uzdatniania 
wody 

Obejmuje stężenia do 20 % 

 Obejmuje zastosowanie do 365 dzień / rok 
 Obejmuje zastosowanie do 1 razy / dzień korzystania 
 Obejmuje kontakt ze skórą o powierzchni do 6.600,00 cm2 
 Zakłada sie połykanie produktu w ilościach ... na pojedyncze 

zastosowanie. 0,15 mg 
 Zastosowane ilości są pokryte do ... na pojedyncze 

zastosowanie. 10 g 
 Obejmuje zastosowanie w przypadku powierzchni pomieszczenia o 

wymiarze .... 20 m3 
 

Sekcja 2.2 Kontrola narażenia środowiska 
SEKCJA 3 
Sekcja 3.1 - zdrowie 

SZCUNKOWA OCENA NARAŻENIA 

Jeśli nie podano inaczej, do określenia ekspozycji konsumenta na działanie użyto przyrządu 
ECETOC TRA. 

Sekcja 3.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 

SEKCJA 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA PROCEDUR ZE 
SCENARIUSZEM NARAŻENIA 

Sekcja 4.1 - zdrowie 
Oszacowana ekspozycja nie przekracza wartości  DNEL/DMEL, jeśli stosowane są środki 
zarządzania ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Jeśli podjęte zostaną inne środki zarządzania ryzykiem / warunki eksploatacji, użytkownicy 
muszą upewnić się, że poziom ryzyka nie zostanie podwyższony. 

Sekcja 4.2 - środowisko 
Nie przedstawiono oceny narażenia dla środowiska. 
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