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Załącznik do Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej 
Octan n-butylu 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2010r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 

1. Produkcja 
 

1.1. Scenariusz narażenia 
 

1.1.a Zdrowie ludzkie 
 

Tabela 1. Scenariusz narażenia: produkcja 
1. Tytuł   
Dowolny krótki 
tytuł  Produkcja 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Produkcja substancji lub jej użycie jako bezpośredniej lub 
wymaganej technologią substancji chemicznej lub jako 
odczynnika ekstrakcyjnego. Obejmuje to: recykling, odzysk, 
przekazanie materiałów, magazynowanie, konserwację i 
załadunek (włącznie z załadunkiem na statek morski/barkę, 
pojazd drogowy/szynowy i kontener do transportu towarów 
luzem), pobieranie próbek i powiązane czynności 
laboratoryjne. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU3 

 Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 15 

 Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 
Metody oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 

opisane modyfikacje 
2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka  
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC 
(stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 2. Parametry wejściowe: produkcja 
 
 
Nr 
CS. 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 
 

Rodzaj 
otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 
 

Stosowanie 
wentylacji? 

 
ochrona dróg 

oddechowych / 
sprawność 

 
 

stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 
 

1 
 
 

PROC 1 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz bez 

miejscowej wentylacji 
wywiewnej 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

2 
 
 

PROC 2 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz z 

miejscową wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

3 
 
 

PROC 3 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz z 

miejscową wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

4 
 
 

PROC 4 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz z 

miejscową wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

5 
 
 

PROC 8a 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz z 

miejscową wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

6 
 
 

PROC 8b 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz z 

miejscową wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

7 
 
 

PROC 15 
 
 

przemysłowe 
 
 

> 4 godzin pracy 
Wewnątrz z 

miejscową wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
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1.1.b Środowisko 

 
Ocenę ryzyka dla środowiska przygotowano z użyciem zintegrowanego narzędzia ECETOC TRA 
(wersja z 4 maja 2010 roku). 

 
Jako punkt wyjścia przyjęto odpowiednie szczegółowe kategorie uwalniania do środowiska (spERC) 
ESVOC. 

 
W celu oceny scenariusza narażenia podczas produkcji octanu butylu wartości parametrów przepływu 
wody w rzece oraz prędkość rozchodzenia się wycieku zostały ustalone tak, aby oddawać 
rzeczywistą prędkość rozprzestrzeniania się (w rzece). Ponadto, uwzględnia się fakt, że osad 
oczyszczalni ścieków nie jest odprowadzany do gruntu. 

 
Czynniki uwolnienia  dla wszystkich szczegółowych kategorii uwalniania do środowiska (spERC) 
zostały określone tak, aby kończyć się współczynnikami charakterystyki ryzyka (RCR) poniżej przy 
użyciu modelu „scenariusza emisji OECD" w ramach narzędzia ECETOC, w którym owe określone 
czynniki mogą być wypełnione. Wspomniane określone czynniki uwolnienia do środowiska, oraz 
wszelkie inne parametry wejściowe przedstawiono w Tabela 1. Parametry wejściowe oceny ryzyka 
środowiskowego. 
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Octan n-butylu 

 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2010r. zmieniajacym rozporzadzenie 
(WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 
 

Tabela 1. Parametry wejściowe oceny ryzyka środowiskowego 
 

 
 
 
 
Opis użycia 

 
 
 
 

Produkcja 

 
 
 
 
dystrybucja 

 
 

Formulacja 
i (ponowne) 
pakowanie 

  
 
Użycie w 

powłokach 
(przem.) 

 
 

Użycie w 
powłokach 

(prof.) 

 
 

Użycie w 
powłokach 

(bud.) 

 
Użycie w 
środkach 

czyszczących 
(przem.) 

 
Użycie w 
środkach 

czyszczących 
(prof.) 

 
Użycie w 
środkach 

czyszczących 
(bud.) 

 
 

Użycie w 
laboratoriach 
(przem.+prof.) 

Użycie w 
produktach 

higieny 
osobistej 
(klient) 

 
Etap cyklu życia Produkcja Produkcja Formulacja Okres 

eksploatacji 
Okres 
eksploatacji 

Okres 
eksploatacji 

Okres 
eksploatacji 

Okres 
eksploatacji 

Okres 
eksploatacji Przetwarzanie Okres 

eksploatacji 
Tonaż 1,20E+05 1,20E+05 4,00E+03 5,00E+03 4,00E+03 2,00E+03 1,00E+02 2,00E+03 2,00E+03 1,00E+00 2,00E+03 
Kategoria uwalniania substancji do 
środowiska naturalnego (ERC) ERC1 ERC1 ERC1 ERC4 ERC8a ERC8a ERC4 ERC8a ERC8a ERC4  

ERC8a 
Sektor przemysłu dla szczegółowej 
kategorii uwalniania substancji do 
środowiska naturalnego (spERC) 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

 
 
ESVOC 

Szczegółowa kategoria uwalniania 
substancji do środowiska naturalnego 
(spERC) 

 
 
ESVOC 1 

 
 
ESVOC 3 

 
 
ESVOC 4 

 
 
ESVOC 5 

 
 
ESVOC 6 

 
 
ESVOC 7 

 
 
ESVOC 8 

 
 
ESVOC 9 

 
 
ESVOC 10 

 
 
ESVOC 38 

 
 
ESVOC 37 

OCENA UWOLNIENIA SUBSTANCJI W OPARCIU O SZCZEGÓŁOWY SCENARIUSZ UWOLNIENIA 
Frakcja używana w głównym źródle 
lokalnym 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1  

 
0,0005 

 
0,0005 

 
1 

 
0,0005 

 
0,0005 

 
1 

 
0,0005 

Okresy uwalniania w ciągu roku (dni/rok) 300 300 300 300 365 365 20 365 365 20 365 
Lokalna frakcja uwalniania substancji do 
atmosfery 

 
0,005 

 
0,0001 

 
0,025 

 
0,0098 

 
0,98 

 
0,985 

 
0,3 

 
0,02 

 
0,95 

 
0,025 

 
0,95 

Lokalna frakcja uwalniania substancji do 
ścieków 

 
0,004 

 
0,00001 

 
0,0003 

 
0,0002 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,0001 

 
0,000001 

 
0,025 

 
0,02 

 
0,025 

Lokalna frakcja uwalniania substancji do 
gleby 

 
0,0001 

 
0,00001 

 
0,0001 

 
0  

 
0,01 

 
0,005 

 
0 

 
0 

 
0,025 

 
0,0001 

 
0,025 

PARAMETRY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Użycie lokalnej oczyszczalni (tak/nie) tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 
Lokalna oczyszczalnia z podstawowym 
odstojnikiem? 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

Użycie oczyszczalni z wydalaniem lokalnie 
do morza? 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 

 
tak 
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Odprowadzanie osadu do gleby (tak/nie) nie  tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 
Współczynnik rozcieńczania w rzece  120 wartość 

domyślna 
wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 

wartość 
domyślna 
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Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Parlamentu 
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Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

 
Ocena narażenia skórnego 

/ długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 1,00 1,37 
3 PROC 3 2,50 0,34 
4 PROC 4 2,00 1,37 
5 PROC 8a 5,00 2,74 
6 PROC 8b 1,50 1,37 
7 PROC 15 1,00 0,03 

 

 

 

1.2. Ocena narażenia 
 

1.2.a Ocena narażenia zdrowia ludzkiego 

Tabela 3. ocena narażenia: produkcja 
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1.2.b Ocena narażenia środowiska naturalnego 

Tabela 4. Tabela przeglądu wartości PEC 
 

 
 
 
 
PEC 

 
 
 
 

Produkcja 

 
 
 
 
Dystrybucja 

 
 

Formulacja 
i (ponowne) 
pakowanie 

 
Użycie w 

materiałach 
powłokowy 
ch (przem.) 

 
Użycie w 

materiałach 
powłokowy 
ch (prof.) 

 
Użycie w 

materiałach 
powłokowy 
ch (klient.) 

 
Użycie w 
środkach 

czyszczących 
(przem.) 

 
Użycie w 
środkach 

czyszczących 
(prof.) 

 
Użycie w 
środkach 

czyszczących 
(bud.) 

 
 

Użycie w 
laboratoriach 
(przem.+prof.) 

Użycie w 
produktach 

higieny 
osobistej 
(klient) 

 
 
 

Łącznie 
WDU 

PEC w oczyszczalni ścieków (mg.l-1) 6,17E+00 2,22E-01 2,22E-01 1,85E-01 3,04E-04 1,52E-04 2,78E-02 1,52E-08 3,81E-04 5,56E-02 3,81E-04 1,22E-03 
PEC dla lokalnych wód słodkich (mg.l-1) 5,16E-02 2,28E-02 2,28E-02 1,91E-02 5,79E-04 5,64E-04 3,33E-03 5,48E-04 5,87E-04 6,10E-03 5,87E-04 6,70E-04 
PEC dla lokalnych osadów wód słodkich 
(mg.kgdwt-1) 

 
9,61E-01 

 
4,24E-01 

 
4,24E-01 

 
3,55E-01 

 
1,08E-02 

 
1,05E-02 

 
6,20E-02 

 
1,02E-02 

 
1,09E-02 

 
1,14E-01 

 
1,09E-02 

 
3,39E-03 

PEC dla lokalnej gleby (mg.kgdwt-1) 1,11E-01 7,64E-02 8,64E-02 6,81E-02 1,43E-04 9,15E-05 1,28E-02 4,02E-05 1,68E-04 1,88E-02 1,68E-04 4,46E-04 
PEC dla lokalnej wody morskiej (mg.l-1) 6,18E-02 2,27E-03 2,27E-03 1,90E-03 5,24E-05 5,09E-05 3,27E-04 4,93E-05 5,31E-05 6,05E-04 5,31E-05 6,15E-05 
PEC dla lokalnych osadów wody morskiej 
(mg.kgdwt-1) 

 
1,15E+00 

 
4,23E-02 

 
4,23E-02 

 
3,54E-02 

 
9,76E-04 

 
9,47E-04 

 
6,09E-03 

 
9,19E-04 

 
9,90E-04 

 
1,13E-02 

 
9,90E-04 

 
3,07E-04 
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2. Formulacja i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin 
 

2.1. Scenariusz narażenia 
 

Tabela 5. Scenariusz narażenia: formulacja i (ponowne) pakowanie 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

formulacja i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Formulacja, pakowanie i przepakowywanie substancji i jego 
mieszanin podczas operacji wykonywanych w partiach lub w 
sposób ciągły, włącznie z magazynowaniem, 
przekazywaniem materiałów, mieszkaniem, pakowaniem na 
dużą i małą skalę, utrzymaniem i powiązanymi czynnościami 
laboratoryjnymi. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU3, SU10 
Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 

PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 6. Parametry wejściowe: formulacja i (ponowne) pakowanie 
 

 
Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 

 
Rodzaj 

otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 

 
Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 

oddechowych / 
sprawność 

 

 
stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 

1 
 

PROC 1 
 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz bez 
wentylacji wywiewnej 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
2 

 
PROC 2 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
3 

 
PROC 3 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
4 

 
PROC 4 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
5 

 
PROC 8a 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
6 

 
PROC 8b 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
7 

 
PROC 9 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
8 

 
PROC 14 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,9 

 
9 

 
PROC 15 

 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,9 

 

2.2. Ocena narażenia 
 

Tabela 7. Ocena narażenia: formulacja i (ponowne) pakowanie 
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Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

Ocena narażenia 
skórnego / 

długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 1,00 1,37 
3 PROC 3 2,50 0,34 
4 PROC 4 2,00 1,37 
5 PROC 8a 5,00 2,74 
6 PROC 8b 1,50 1,37 
7 PROC 9 5,00 1,37 
8 PROC 14 5,00 0,34 
9 PROC 15 1,00 0,03 
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3. Dystrybucja 
 

3.1. Scenariusz narażenia 
 

Tabela 8. Scenariusz narażenia: Dystrybucja 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

Dystrybucja 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Załadunek (obejmujący załadunek na statek morski / barkę, 
pojazd drogowy/kolejowy oraz załadunek do pojemnika IBC) 
oraz przepakowywanie (w bębnach i małych pakunkach) 
substancji, włącznie z dystrybucją i powiązanymi 
czynnościami laboratoryjnymi. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU3 
Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 

PROC 9, PROC 15 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 9. Parametry wejściowe: dystrybucja 
 

 
Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 

 
Rodzaj 

otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 

 
Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 

oddechowych / 
sprawność 

 

 
stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 

1 
 

PROC 1 
 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz bez 
wentylacji wywiewnej 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
 

2 
 
 

PROC 2 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

3 
 
 

PROC 3 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

4 
 
 

PROC 4 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

5 
 
 

PROC 8a 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

6 
 
 

PROC 8b 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

7 
 
 

PROC 9 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

8 
 
 

PROC 15 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
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3.2 Ocena narażenia 

 
Tabela 10. Ocena narażenia: dystrybucja 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

 
Ocena narażenia skórnego 

/ długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 1,00 1,37 
3 PROC 3 2,50 0,34 
4 PROC 4 2,00 1,37 
5 PROC 8a 5,00 2,74 
6 PROC 8b 1,50 1,37 
7 PROC 9 5,00 1,37 
8 PROC 15 1,00 0,03 
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4. Zastosowanie w materiałach powłokowych (przem.) 
 

4.1 Scenariusz narażenia 
 

Tabela 11. Scenariusz narażenia: zastosowanie w powłokach (przem.) 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

zastosowanie w materiałach powłokowych (przem.) 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Scenariusz obejmuje zastosowanie w powłokach (farbach, 
atramentach, spoiwach, itp.) w tym przypadki narażenia 
podczas użycia (włącznie z odbiorem, przechowywaniem, 
przygotowaniem i przekazaniem materiałów ze stanu luzem 
do stanu pół-luzem, nakładanie sprejem, wałkiem, 
powlekarką, przez zanurzenie, w urządzeniu przepływowym, 
na płynnym podłożu na liniach produkcyjnych i przez 
wytworzenie błony) oraz podczas czyszczenia sprzętu, 
konserwacji i powiązanych czynności laboratoryjnych. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU3 
Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, 

PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 15 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 12. Parametry wejściowe: zastosowanie w materiałach powłokowych (przem.) 
 

 
Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 

 
Rodzaj 

otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 

 
Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 

oddechowych / 
sprawność 

 

 
stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 

1 
 

PROC 1 
 
przemysłowe 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz bez 
wentylacji wywiewnej 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
 

2 
 
 

PROC 2 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

3 
 
 

PROC 3 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

4 
 
 

PROC 4 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

5 
 
 

PROC 7 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

0,9 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 
 

6 
 
 

PROC 8a 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

7 
 
 

PROC 8b 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

8 
 
 

PROC 10 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
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9 
 
 

PROC 13 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

<1% 
 
 

0,8 
 
 

10 
 
 

PROC 14 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 
 

11 
 
 

PROC 15 
 
 
przemysłowe 

 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 

4.2 Ocena narażenia 
 

Tabela 13. Ocena narażenia: zastosowanie w materiałach powłokowych (przem.) 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

 
Ocena narażenia skórnego / 

długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 1,00 1,37 
3 PROC 3 2,50 0,34 
4 PROC 4 2,00 1,37 
5 PROC 7 1,25 4,29 
6 PROC 8a 5,00 2,74 
7 PROC 8b 1,50 1,37 
8 PROC 10 5,00 2,74 
9 PROC 13 0,50 0,27 

10 PROC 14 5,00 0,34 
11 PROC 15 1,00 0,03 
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5. Zastosowanie w materiałach powłokowych (prof.) 
 

5.1 Scenariusz narażenia 
 

Tabela 14. Scenariusz narażenia: zastosowanie w materiałach powłokowych (prof.) 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

zastosowanie w materiałach powłokowych (prof.) 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Scenariusz obejmuje zastosowanie w powłokach (farbach, 
atramentach, spoiwach, itp.) w tym przypadki narażenia 
podczas użycia (włącznie z odbiorem, przechowywaniem, 
przygotowaniem i przekazaniem materiałów ze stanu luzem 
do stanu pół-luzem, nakładanie sprejem, wałkiem, 
powlekarką, ręcznie lub w podobny sposób i przez 
wytworzenie błony) oraz podczas czyszczenia sprzętu, 
konserwacji i powiązanych czynności laboratoryjnych. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU22 
Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, 

PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 
19 

Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 
Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 

opisane modyfikacje 
2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 

Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 15. Parametry wejściowe: zastosowanie w materiałach powłokowych (prof.) 
 
 

Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 
 

Rodzaj 
otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 
 

Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 
oddechowych 
/ sprawność 

 
 

stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 

1 
 

PROC 1 
 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz bez 
wentylacji wywiewnej 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
2 

 
PROC 2 

 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
3 

 
PROC 3 

 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
Bez rękawic 

 
4 

 
PROC 4 

 
profesjonalne 

 
1 - 4 godzin 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
5 

 
PROC 5 

 
profesjonalne 

od 15 min. to 1 
godz. 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
6 

 
PROC 8a 

 
profesjonalne 

od 15 min. to 1 
godz. 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
7 

 
PROC 8b 

 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

 
8 

 
PROC 10 

 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

 
Na zewnątrz 

 
0,9 

 
>25% 

 
0,95 

 
9 

 
PROC 11 

 
profesjonalne 

 
mniej niż 15 min. 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
5-25% 

 
0,98 

 
10 

 
PROC 13 

 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

 
Na zewnątrz 

 
0,9 

 
>25% 

 
0,9 

 
11 

 
PROC 15 

 
profesjonalne 

>4 godzin (wartość 
domyślna) 

Wewnątrz z 
wentylacją wywiewną 

 
Nie 

 
>25% 

 
0,8 

http://www.chem-rozlew.com/
http://www.chem-rozlew.com/


 

Strona 14 z 34 
Data edycji: 
1 grudzień 2010 r. 

 
 
Załącznik do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla octanu butylu 

 
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej przygotowana zgodnie z Przepisami (WE) Nr 1907/2006 (REACH) 
i z 453/2010 

 
12 PROC 19 profesjonalne mniej niż 15 min. Na zewnątrz 0,9 5-25% 0,98 

 
 
 

5.2 Ocena narażenia 
 

Tabela 16. Ocena narażenia: zastosowanie w materiałach powłokowych (prof.) 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

 
Ocena narażenia skórnego 

/ długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 4,00 1,37 
3 PROC 3 5,00 0,34 
4 PROC 4 6,00 1,37 
5 PROC 5 4,00 2,74 
6 PROC 8a 4,00 2,74 
7 PROC 8b 5,00 1,37 
8 PROC 10 7,00 1,37 
9 PROC 11 6,00 1,29 

10 PROC 13 7,00 1,37 
11 PROC 15 2,00 0,07 
12 PROC 19 0,42 1,70 
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6. Zastosowanie w środkach czystości (przem.) 

 
6.1 Scenariusz narażenia 

 
Tabela 17. Scenariusz narażenia: zastosowanie w środkach czystości (przem.) 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

zastosowanie w środkach czystości (przem.) 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Scenariusz obejmuje zastosowanie substancji jako 
składnika środków czystości włącznie z przekazaniem z 
miejsca przechowywania, nalewaniem/rozładunkiem z 
bębnów lub zbiorników. Narażenie podczas 
mieszania/rozcieńczania w fazie przygotowawczej i 
czyszczenia (włącznie z rozpryskiwaniem, nakładaniem 
pędzlem, zanurzaniem, przecieraniem, automatycznie lub 
ręcznie), powiązane czyszczenie i konserwacja sprzętu. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU3 
Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, 

PROC 8b, PROC 10, PROC 13 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 18. Parametry wejściowe: zastosowanie w środkach czystości (przem.) 
 

 
Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 

 
Rodzaj 

otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 

 
Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 
oddechowych 
/ sprawność 

 

 
stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 
 

1 
 
 

PROC 1 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
 

Wewnątrz bez 
wentylacji wywiewnej 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

2 
 
 

PROC 2 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

3 
 
 

PROC 3 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

Bez rękawic 
 
 

4 
 
 

PROC 4 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

5 
 
 

PROC 7 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

0,9 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 
 

6 
 
 

PROC 8a 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

7 
 
 

PROC 8b 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 
 

8 
 
 

PROC 10 
 
 

przemysłowe 
 
 

1 - 4 godz. 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
9 PROC 13 przemysłowe >4 godzin Wewnątrz z Nie <1% 0,8 
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   (wartość 

domyślna) 
wentylacją 
wywiewną    

 
 
 

6.2 Ocena narażenia 
 

Tabela 19. Ocena narażenia: zastosowanie w środkach czystości (przem.) 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

 
Ocena narażenia skórnego / 

długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 1,00 1,37 
3 PROC 3 2,50 0,34 
4 PROC 4 2,00 1,37 
5 PROC 7 1,25 4,29 
6 PROC 8a 5,00 2,74 
7 PROC 8b 1,50 1,37 
8 PROC 10 3,00 2,74 
9 PROC 13 0,50 0,27 
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7. Zastosowanie w środkach czystości (prof.) 

 
7.1 Scenariusz narażenia 

 
Tabela 20. Scenariusz narażenia: zastosowanie w środkach czystości (prof.) 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

zastosowanie w środkach czystości (prof.) 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Scenariusz obejmuje zastosowanie substancji jako 
składnika środków czystości włącznie z 
nalewaniem/rozładunkiem z bębnów lub zbiorników, oraz 
narażenie podczas mieszania/rozcieńczania w fazie 
przygotowawczej i podczas czyszczenia (włącznie z 
rozpryskiwaniem, nakładaniem pędzlem, zanurzaniem, 
przecieraniem automatycznym lub ręcznym). 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU22 
Kategorie procesu PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 

8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 21. Parametry wejściowe: zastosowanie w środkach czystości (prof.) 
 

 
Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 

 
Rodzaj 

otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 

 
Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 
oddechowych 
/ sprawność 

 

 
stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 

1 
 

PROC 1 
 

profesjonalne 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz bez 

wentylacji wywiewnej 
 

c 
 

>25% 
 

Bez rękawic 
 

2 
 

PROC 2 
 

profesjonalne 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

>25% 
 

Bez rękawic 
 

3 
 

PROC 3 
 

profesjonalne 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

>25% 
 

Bez rękawic 
 

4 
 

PROC 4 
 

profesjonalne 
 

1 - 4 godz. 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

>25% 
 

0,8 
 

5 
 

PROC 8a 
 

profesjonalne 
od 15 min. do 1 

godz. 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

>25% 
 

0,8 
 

6 
 

PROC 8b 
 

profesjonalne 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

>25% 
 

0,8 
 

7 
 

PROC 10 
 

profesjonalne 
>4 godzin (wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

1-5% 
 

0,8 
 

8 
 

PROC 11 
 

profesjonalne 
 

1 - 4 godz. 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

<1% 
 

0,98 
 

9 
 

PROC 13 
 

profesjonalne 
od 15 min. do 1 

godz. 
Wewnątrz z 

wentylacją wywiewną 
 

Nie 
 

>25% 
 

0,9 
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7.2 Ocena narażenia 

 
Tabela 22. Ocena narażenia: zastosowanie w środkach czystości (prof.) 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

 
Ocena narażenia skórnego 

/ długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 1 0,01 0,34 
2 PROC 2 4,00 1,37 
3 PROC 3 5,00 0,34 
4 PROC 4 6,00 1,37 
5 PROC 8a 4,00 2,74 
6 PROC 8b 5,00 1,37 
7 PROC 10 4,00 1,10 
8 PROC 11 6,00 0,21 
9 PROC 13 4,00 1,37 
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8. Zastosowanie w laboratoriach (przem.) 
 

8.1 Scenariusz narażenia 
 

Tabela 23. Scenariusz narażenia: zastosowanie w laboratoriach (przem.) 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

zastosowanie w laboratoriach (przem.) 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Scenariusz obejmuje zastosowanie substancji w 
warunkach laboratoryjnych, włącznie z przekazaniem 
materiałów i czyszczeniem sprzętu. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU3 
Kategorie procesu PROC 10, PROC 15 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 24. Parametry wejściowe: zastosowanie w laboratoriach (przem.) 
 
 

Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 
 

Rodzaj 
otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 
 

Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 
oddechowych 
/ sprawność 

 
 

stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 
 

1 
 
 

PROC 10 
 
 

przemysłowe 
 
 

1 - 4 godz. 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 
 

2 
 
 

PROC 15 
 
 

przemysłowe 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 

8.2 Ocena narażenia 
 

Table 25. Ocena narażenia: zastosowanie w laboratoriach (przem.) 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

Ocena narażenia 
skórnego / 

długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 10 3,00 2,74 
2 PROC 15 1,00 0,03 
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9. Zastosowanie w laboratoriach (prof.) 
 

9.1 Scenariusz narażenia 
 

Tabela 26. Scenariusz narażenia: zastosowanie w laboratoriach (prof.) 
1. Tytuł 
Dowolny krótki 
tytuł 

zastosowanie w laboratoriach (prof.) 
Opis procesów, zadań i czynności objętych scenariuszem 
narażenia 

Scenariusz obejmuje zastosowanie niewielkich ilości w 
laboratorium, włącznie z przekazaniem materiałów i 
czyszczeniem sprzętu. 

Deskryptory 
zastosowań 

Sektor zastosowania SU22 
Kategorie procesu PROC 10, PROC 15 
Kategoria uwalniania do środowiska patrz rozdział 1.1.b 

Metodyka oceny narażenia Zintegrowane narzędzie ECETOC TRA obejmujące wyżej 
opisane modyfikacje 

2. Operacyjne warunki stosowania i środki kontroli ryzyka 
Fizyczna postać substancji ciecz 
Prężność pary (Pa) 1,56E+03 
Środki kontroli ryzyka stosowane dla danej kategorii procesu 
PROC (stosowane jako parametry wejściowe ECETOC) 

patrz poniższa tabela 

 

Tabela 27. Parametry wejściowe dla zastosowania w laboratoriach 
 
 

Nr 
CS 

 
Kategoria 
procesu 
(PROC) 

 
 

Rodzaj 
otoczenia 

 
Czas trwania 

czynności 
[godz./dzień] 

 
 

Stosowanie 
wentylacji ? 

 
ochrona dróg 

oddechowych / 
sprawność 

 
 

stężenie w 
preparacie 

 
wydajność 
używanych 

rękawic 
 
 

1 
 
 

PROC 10 
 
 

profesjonalne 
 

od 15 min. do 1 
godz. 

Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

Nie 
 
 

>25% 
 
 

0,9 
 
 

2 
 
 

PROC 15 
 
 

profesjonalne 
>4 godzin 
(wartość 

domyślna) 
Wewnątrz z 
wentylacją 
wywiewną 

 
 

0,9 
 
 

>25% 
 
 

0,8 
 

9.2 Ocena narażenia 
 

Tabela 28. Ocena narażenia: zastosowanie w laboratoriach 
 
 

Nr 
CS 

 
 
Kategoria procesu 

(PROC) 

Ocena narażenia 
inhalacyjnego / 

długoterminowego 
(ppm) 

Ocena narażenia 
skórnego / 

długoterminowego 
(mg/kg wc/dzień) 

1 PROC 10 4,00 2,74 
2 PROC 15 0,20 0,07 
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10. Zastosowanie w materiałach powłokowych (klient) 

 
Ogólne komentarze po stronie klienta: 

 
Ocena narażenia związana z narażeniem klienta dla Octanu butylu została przeprowadzana przy 
zastosowaniu narzędzia excel dostarczonego przez Europejską Grupą Przemysłu Rozpusczalników 
(ESIG). 

 
Cytat z ESIG: 

 
“Narzędzie to uwzględnia domyślne założenia i algorytmy (równania) opisane w ECETOC TRA i dalej 
rozwija je w sposób opisany w Załączniku F do Raportu Technicznego celowej oceny ryzyka ECETOC 
107, czyli wprowadza udoskonalone wartości domyślne dla takich kategorii produktu zależnie od 
rozpuszczalników (tak jak opisano to w rozdziale R12 Dokumentu Wytycznych Technicznych 
REACH). Narzędzie stosowane do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) dla 
klienta ESIG jest oparte na oprogramowaniu Excel.” 

 
 
 
10.1 Scenariusze narażenia 
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Tabela 29. Scenariusze narażenia przy zastosowaniu w materiałach powłokowych (klient) 

Część 1  Tytuł scenariusz narażenia 
Tytuł  Zastosowanie octanu butyl w materiałach powłokowych 

(klient) 
Sektor zastosowania (Kod SU)  21 
Deskryptor zastosowania (Kody PC)  PC1, PC4, PC8 (tylko podłoże), PC9, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34 
Procesy, zadania, czynności objęte 
scenariuszem narażenia  Scenariusz obejmuje zastosowanie w powłokach (farbach, atramentach, spoiwach, 

itp.) w tym przypadki narażenia podczas użycia (włącznie z przygotowaniem i 
przekazaniem materiałów, nakładanie pędzlem, sprejem, ręcznie lub w podobny 
sposób) oraz podczas czyszczenia sprzętu. 

Kategoria uwalniania do środowiska  ERC 8a 
Szczególna kategoria uwalniania do 
środowiska  ESV OC spERC 7 
Część 2 Warunki operacyjne i kontrola ryzyka 
Część 2.1 Kontrola narażenia klienta 
Charakterystyka produktu   Fizyczna postać substancji w 
produkcie  ciecz 
Prężność par  1556 
Stężenie substancji w produkcie  Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100% [ConsOC1] 
Zastosowana ilość  Jeśli nie podano inaczej, obejmuje to ilość do 13800 g [ConsOC2]; obejmuje kontakt 

ze skórą o powierzchni do 857,5 cm2 [ConsOC5] 
Częstość i czas 
zastosowania/narażenia  Jeśli nie podano inaczej, obejmuje to częstotliwość 1 raz dziennie [ConsOC4]; 

obejmuje narażenie do 6 godzin na każde zdarzenie [ConsOC14] 
Inne warunki operacyjne mające 
wpływ na narażenie  Jeśli nie podano inaczej, przyjmuje się zastosowanie w temperaturze otoczenia 

[ConsOC15]; przyjmuje się zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 
[COnsOC11]; przyjmuje się zastosowanie przy typowej wentylacji [ConsOC8]. 

Część 2.1.1  Kategorie produktu 
PC1: Kleje, szczeliwa--Kleje do 
zastosowań hobbystycznych 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnie kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 9 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje narażenia do 4,00 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 10% [ConsRMM1]; w 
każdym przypadku, unikać stosowania produktu w ilości przekraczającej 5g 
[ConsRMM2]; 

PC1: Kleje, szczeliwa--Kleje do 
zastosowań w majsterkowaniu (klej do 
wykładzin, płytek, parkietów) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 1 dnia/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnie kontaktu ze skórą do 110,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 6390 
g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje narażenia do 6,00 
godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 30% [ConsRMM1]; unikać 
stosowania przy zamkniętych oknach [ConsRMM8]; 

PC1: Kleje, szczeliwa-Kleje w spreju OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnie kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 85,05 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 4,00 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC1: Kleje, szczeliwa--Szczeliwa OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnie kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 75 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 1,00 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 5,5% [ConsRMM1]; unikać 
stosowania przy zamkniętych oknach [ConsRMM8]; 
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 kontroli 

ryzyka)  
PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Spryskiwacze do szyb 
samochodów 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość 
zastosowania do 0,5 g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden 
samochód (34 m3) z typową wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w 
pomieszczeniu o objętości 34m3 [ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, 
obejmuje czas narażenia do 0,02 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Płyn do chłodnicy 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 2000 
g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,17 
godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 1,2% [ConsRMM1]; 

PC4-n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Odmrażacz do zamków 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 214,40 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 4g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
0,25godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 2,5% [ConsRMM1]; 

PC8_n: Produkty biobójcze 
(zastosowanie jako podłoże jedynie 
dla produktów rozpuszczalnikowych)-- 
Środki piorące i środki do zmywania 
naczyń 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 15g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,50godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC8_n: Produkty biobójcze 
(zastosowanie jako podłoże jedynie 
dla produktów rozpuszczalnikowych)-- 
Środki czyszczące w płynie (środki 
czyszczące do wszystkich 
zastosowań, produkty sanitarne, środki 
czyszczące do podłogi, środki 
czyszczące do szkła, środki 
czyszczące do dywanu, środki 
czyszczące do metalu) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 27g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,33godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC8_n: Produkty biobójcze 
(zastosowanie jako podłoże jedynie 
dla produktów rozpuszczalnikowych)-- 
Środki czyszczące, spryskiwacze 
(środki czyszczące do wszystkich 
zastosowań, produkty sanitarne, środki 
czyszczące do szkła) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 15% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 35g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,17godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 3,5% [ConsRMM1]; 
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PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Wodne farby 
lateksowe do ścian 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 2760g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,20godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Farby o dużej 
zawartości rozpuszczalnika, dużej 
zawartości ciał stałych, wodne 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 27,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 744g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,20godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Puszki spreju w 
aerozolu 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 2 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 215g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
0,33godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Zmywacze (farby, 
kleju, tapety, szczeliwa) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 3 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 491g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,00godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina 
plastyczna--Wypełniacze i kity 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 2% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 12 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 85g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 4,00godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina 
plastyczna--Gipsy i masy wyrównujące 
do podłóg 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 2% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 12 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 
13800g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
2,00godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 1,2% [ConsRMM1]; unikać 
stosowania przy zamkniętych oknach [ConsRMM8]; 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina 
plastyczna--Glina plastyczna 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 254,40cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje połkniętą ilość substancji 1g 
[ConsOC13]; 

 RMM 
(środki 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 
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 kontroli 

ryzyka)  
PC9c: Farby do malowania palcami-- 
Farby do malowania palcami 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 254,40cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje połkniętą ilość substancji 
1,35g [ConsOC13]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 0,25% [ConsRMM1]; 

PC15_n: Wyroby do obróbki 
powierzchni niemetalowych--Farby 
wodne lateksowe do ścian 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje użycie ilości do 2760 g [ConsOC2]; 
obejmuje użycie w pokoju o objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy przypadek 
zastosowania, obejmuje narażenie do 2,20 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC15_n: Wyroby do obróbki 
powierzchni niemetalowych--Farby o 
dużej zawartości rozpuszczalników, o 
dużej zawartości ciał stałych, farby 
wodne 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 27,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje użycie ilości do 744 g [ConsOC2]; obejmuje 
użycie w pokoju o objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, 
obejmuje narażenie do 2,20 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC15_n: Wyroby do obróbki 
powierzchni niemetalowych--Puszki 
spraju w aerozolu 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 2 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 215g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
0,33godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC15_n: Wyroby do obróbki 
powierzchni niemetalowych-- 
Zmywacze (farby, kleju, tapety, 
szczeliwa) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 3 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 491g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,00godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC18_n: Tusze i tonery--Tusze i 
tonery 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 71,40cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 40g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,20godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 3% [ConsRMM1]; 

PC23_n: Wyroby do garbowania, 
barwienia, wykańczania i impregnacji 
skór--Środki do polerowania, 
wosk/krem (do podłogi, mebli, butów) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 29 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 430,00cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 56g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 1,23 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 10% [ConsRMM1]; 
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 kontroli 

ryzyka)  
PC23_n: Wyroby do garbowania, 
barwienia, wykańczania i impregnacji 
skór--Środki do polerowania, sprej (do 
mebli, butów) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 8 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 430,00cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 56g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,33 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC24: Środki poślizgowe, smary i 
środki smarujące--Ciecze 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 468,00cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 2200g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową wentylacją 
[ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,17 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC24: Środki poślizgowe, smary i 
środki smarujące--Pasty 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 20% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 10 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 468,00cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 34g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości m3 [ConsOC11]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC24: Środki poślizgowe, smary i 
środki smarujące--Spreje 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 73 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 0,17 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC31: Mieszanki polerskie i woski-- 
Środki do polerowania, wosk/krem (do 
podłóg, mebli, butów) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 29 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 430,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 142 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 1,23 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 10% [ConsRMM1]; 

PC31: Mieszanki polerskie i woski-- 
Środki do polerowania, sprej (do mebli, 
butów) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 8 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 430,00 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 35 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 0,33 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC34: Barwniki oraz wyroby do 
wykańczania i impregnacji wyrobów 
włókienniczych-- 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 875,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 115 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 1,00 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 2,5% [ConsRMM1]; 
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 (środki 

kontroli 
ryzyka) 

 
 

10.2 Ocena narażenia 
 

Tabela 30. Ocena narażenia: zastosowanie w materiałach powłokowych (klient) 
  Celowa Ocena Ryzyka (TRA) + Przewidywane 

Narażenia - włącznie ze środkami kontroli ryzyka 
(RMM) określonymi w powyższej tabeli 

Podkategorie produktów Wskaźnik do oceny 
podstawy narażenia 

Przewidywany 
stopień 

narażenia na 
kontakt ze 

skórą 
(mg/kg/d) 

Przewidywany 
stopień 

narażenia 
doustnego 
(mg/kg/d) 

Przewidywany 
stopień 

narażenia 
wziewnego 

(mg/m3) 

  d   
PC1: Kleje, szczeliwa--Kleje do zastosowań 
hobbystycznych 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,52 n/d 1,58 

PC1: Kleje, szczeliwa--Kleje do zastosowań w 
majsterkowaniu (klej do wykładzin, płytek, 
parkietów) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,01 n/d 4,31 

PC1: Kleje, szczeliwa-Kleje w spreju Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,03 n/d 1,32 

PC1: Kleje, szczeliwa--Szczeliwa Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,29 n/d 3,16 

PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Spryskiwacze do szyb samochodów 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,00 n/d 0,00 
PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Płyn do chłodnicy 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,75 n/d 0,22 

PC4-n: Produkty przeciw zamarzaniu i odmrażające-
-Odmrażacz do zamków 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,79 n/d 0,03 

PC8_n: Produkty biobójcze (zastosowanie jako 
podłoże jedynie dla produktów 
rozpuszczalnikowych)--Środki piorące i środki do 
zmywania naczyń 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,06 n/d 0,67 

PC8_n: Produkty biobójcze (zastosowanie jako 
podłoże jedynie dla produktów 
rozpuszczalnikowych)--Środki czyszczące w płynie 
(środki czyszczące do wszystkich zastosowań, 
produkty sanitarne, środki czyszczące do podłogi, 
środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do 
dywanu, środki czyszczące do metalu) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

2,20 n/d 0,29 

PC8_n: Produkty biobójcze (zastosowanie jako 
podłoże jedynie dla produktów 
rozpuszczalnikowych)--Środki    czyszczące, 
spryskiwacze (środki czyszczące do wszystkich 
zastosowań, produkty sanitarne, środki 
czyszczące do szkła) 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,77 n/d 0,14 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Wodne farby lateksowe do ścian 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,01 n/d 1,16 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Farby o dużej zawartości 
rozpuszczalnika, dużej zawartości ciał stałych, 
wodne 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,28 n/d 8,33 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Puszki spreju w aerozolu 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,00 n/d 0,17 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Zmywacze (farby, kleju, tapety, 
szczeliwa) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,52 n/d 4,90 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina plastyczna-- 
Wypełniacze i kity 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,10 n/d 5,37 
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PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina plastyczna-- 
Gipsy i masy wyrównujące do podłóg 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,05 n/d 4,51 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina plastyczna-- 
Glina plastyczna 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,11 1,00 n/d 
PC9c: Farby do malowania palcami--Farby do 
malowania palcami 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,56 0,34 n/d 

PC15_n: Wyroby do obróbki powierzchni 
niemetalowych--Farby wodne lateksowe do ścian 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,01 n/d 1,16 

PC15_n: Wyroby do obróbki powierzchni 
niemetalowych--Farby o dużej zawartości 
rozpuszczalników, o dużej zawartości ciał stałych, 
farby wodne 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,28 n/d 8,33 

PC15_n: Wyroby do obróbki powierzchni 
niemetalowych--Puszki spreju w aerozolu 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,00 n/d 0,17 

PC15_n: Wyroby do obróbki powierzchni 
niemetalowych--Zmywacze (farby, kleju, tapety, 
szczeliwa) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,52 n/d 4,90 

PC18_n: Tusze i tonery--Tusze i tonery Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,31 n/d 3,05 

PC23_n: Wyroby do garbowania, barwienia, 
wykańczania i impregnacji skór--Środki do 
polerowania, wosk/krem (do podłogi, mebli, butów) 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,51 n/d 0,81 

PC23_n: Wyroby do garbowania, barwienia, 
wykańczania i impregnacji skór--Środki do 
polerowania, sprej (do mebli, butów) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,69 n/d 0,39 

PC24: Środki poślizgowe, smary i środki smarujące--
Ciecze 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,75 n/d 0,04 

PC24: Środki poślizgowe, smary i środki smarujące--
Pasty 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,38 n/d n/d 

PC24: Środki poślizgowe, smary i środki smarujące--
Spreje 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,52 n/d 0,20 

PC31: Mieszanki polerskie i woski--Środki do 
polerowania, wosk/krem (do podłóg, mebli, butów) 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,51 n/d 2,06 

PC31: Mieszanki polerskie i woski--Środki do 
polerowania, sprej (do mebli, butów) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,69 n/d 0,24 

PC34: Barwniki oraz wyroby do wykańczania i 
impregnacji wyrobów włókienniczych-- 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

0,03 n/d 4,50 

 

n/d = nie dotyczy 
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11. Zastosowanie w środkach czystości (klient) 

 
11.1 Scenariusze narażenia 

 
Tabela 31. Scenariusze narażenia: zastosowanie w środkach czystości (klient) 

Część 1  Tytuł scenariusz narażenia 
Tytuł  Zastosowanie w środkach czystości 
Sektor zastosowania (Kod SU)  21 
Deskryptor zastosowania (Kody PC)  PC3, PC4, PC8, PC9, PC24, PC35, PC38 
Procesy, zadania, czynności objęte 
scenariuszem narażenia  Scenariusz obejmuje ogólne przypadki narażenia dla klientów wynikające z 

zastosowania domowych środków czystości sprzedawanych w formie produktów 
czystości, aerozoli, powłok, odmrażaczy, środków smarujących i wyrobów do 
uzdatniania powietrza. 

Kategoria uwalniania do środowiska  ERC 8a 
Szczególna kategoria uwalniania do 
środowiska  ESVOC spERC 10 
Część 2 Warunki operacyjne i kontrola ryzyka 
Część 2.1 Kontrola narażenia klienta 
Charakterystyka produktu   Fizyczna postać substancji w 
produkcie  ciecz 
Prężność par  1556 
Stężenie substancji w produkcie  Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100% [ConsOC1] 
Zastosowana ilość  Jeśli nie podano inaczej, obejmuje to ilość do 13800 g [ConsOC2]; obejmuje kontakt 

ze skórą na powierzchni do 857,2 cm2 [ConsOC5] 
Częstość i czas 
zastosowania/narażenia  Jeśli nie podano inaczej, obejmuje to częstotliwość 4 razy dziennie [ConsOC4]; 

obejmuje narażenie do 8 godzin na każde zdarzenie [ConsOC14] 
Inne warunki operacyjne mające 
wpływ na narażenie  Jeśli nie podano inaczej, przyjmuje się zastosowanie w temperaturze otoczenia 

[ConsOC15]; przyjmuje się zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 
[COnsOC11]; przyjmuje się zastosowanie przy typowej wentylacji [ConsOC8]. 

Część 2.1.1  Kategorie produktu 
PC3: Wyroby do uzdatniania 
powietrza--Uzdatnianie powietrza, 
działanie natychmiastowe (spreje w 
aerozolu) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 4 razy/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość 
zastosowania do 0,1 g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o 
objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje narażenia 
do 0,25 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC3: Wyroby do uzdatniania 
powietrza--Uzdatnianie powietrza, 
ciągłe działanie (ciało stałe, ciecz) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnie kontaktu ze skórą do 35,70 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 0,48 
g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje narażenia do 8,00 
godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Spryskiwacze do szyb 
samochodów 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość 
zastosowania do 0,5 g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden 
samochód (34 m3) z typową wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w 
pomieszczeniu o objętości 34m3 [ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, 
obejmuje czas narażenia do 0,02 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Płyn do chłodnicy 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 2000 
g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
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  [ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,17 

godz./przypadek [ConsOC14]; 
 RMM 

(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 1,2% [ConsRMM1]; 

PC4-n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Odmrażacz do zamków 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 214,40 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 4g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
0,25godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 2,5% [ConsRMM1]; 

PC8_n: Produkty biobójcze 
(zastosowanie jako podłoże jedynie 
dla produktów rozpuszczalnikowych)-- 
Środki piorące i środki do zmywania 
naczyń 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 15g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,50godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC8_n: Produkty biobójcze 
(zastosowanie jako podłoże jedynie 
dla produktów rozpuszczalnikowych)-- 
Środki czyszczące w płynie (środki 
czyszczące do wszystkich 
zastosowań, produkty sanitarne, środki 
czyszczące do podłogi, środki 
czyszczące do szkła, środki 
czyszczące do dywanu, środki 
czyszczące do metalu) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 27g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,33godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC8_n: Produkty biobójcze 
(zastosowanie jako podłoże jedynie 
dla produktów rozpuszczalnikowych)-- 
Środki czyszczące, spryskiwacze 
(środki czyszczące do wszystkich 
zastosowań, produkty sanitarne, środki 
czyszczące do szkła) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 15% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 35g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,17godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 3,5% [ConsRMM1]; 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Wodne farby 
lateksowe do ścian 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 2760g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,20godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Farby o dużej 
zawartości rozpuszczalnika, dużej 
zawartości ciał stałych, wodne 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 27,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 744g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,20godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
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 (środki 

kontroli 
ryzyka) 

podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Puszki spreju w 
aerozolu 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 2 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 215g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
0,33godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, 
kity, rozcieńczalniki--Zmywacze (farby, 
kleju, tapety, szczeliwa) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 3 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 491g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 2,00godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina 
plastyczna--Wypełniacze i kity 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 2% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 12 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 85g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 4,00godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina 
plastyczna--Gipsy i masy wyrównujące 
do podłóg 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 2% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 12 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 
13800g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20m3 
[ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 
2,00godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 1,2% [ConsRMM1]; unikać 
stosowania przy zamkniętych oknach [ConsRMM8]; 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina 
plastyczna--Glina plastyczna 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 254,40cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje połkniętą ilość substancji 1g 
[ConsOC13]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC9c: Farby do malowania palcami-- 
Farby do malowania palcami 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 254,40cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje połkniętą ilość substancji 
1,35g [ConsOC13]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 0,25% [ConsRMM1]; 

PC24: Środki poślizgowe, smary i 
środki smarujące--Ciecze 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 468,00cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 2200g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34 m3) z typową wentylacją 
[ConsOC10]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 34m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania, obejmuje czas narażenia do 0,17 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 
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 RMM 

(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC24: Środki poślizgowe, smary i 
środki smarujące--Pasty 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 20% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 10 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 468,00cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 34g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości m3 [ConsOC11]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC24: Środki poślizgowe, smary i 
środki smarujące--Spreje 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 [ConsOC5]; na 
każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 73 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy 
przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 0,17 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC35: Środki myjące i czyszczące 
(włącznie z wyrobami na bazie 
rozpuszczalników)--Wyroby do prania i 
zmywania naczyń 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 875,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 15 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 0,50 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC35: Środki myjące i czyszczące 
(włącznie z wyrobami na bazie 
rozpuszczalników)--Środki czyszczące 
(środki czyszczące ogólnego 
zastosowania, wyroby sanitarne, 
środki do czyszczenia podłóg, środki 
do czyszczenia szkła, środki do 
czyszczenia dywanów, środki do 
czyszczenia metalu) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 875,50 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 27 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 0,33 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 

PC35: Środki myjące i czyszczące 
(włącznie z wyrobami na bazie 
rozpuszczalników)--Środki 
czyszczące, spryskiwacze (środki 
czyszczące ogólnego zastosowania, 
wyroby sanitarne, środki do 
czyszczenia szkła) 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 15% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość zastosowania do 35 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o objętości 20 m3 [ConsOC11]; 
na każdy przypadek zastosowania obejmuje narażenie do 0,17 godz./przypadek 
[ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Unikać stosowania produktu w stężeniu przekraczającym 3,5% [ConsRMM1]; 

PC38_n: Wyrobu do spawania i 
lutowania, topniki--UWAGA, ocena_n 
nie znajduje się w Celowej Ocenie 
Ryzyka 

OC 
(warunki 
operacyjne) 

Jeśli nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 20% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; obejmuje użycie do 1 razu/dzień 
zastosowania [ConsOC4]; na każdy przypadek zastosowania, obejmuje ilość 
zastosowania do 12 g [ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w pomieszczeniu o 
objętości 20 m3 [ConsOC11]; na każdy przypadek zastosowania obejmuje narażenie 
do 1,00 godz./przypadek [ConsOC14]; 

 RMM 
(środki 
kontroli 
ryzyka) 

Nie zidentyfikowano żadnych szczególnych środków kontroli ryzyka (RMM) poza 
podanymi warunkami operacyjnymi (OC). 
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11.2 Ocena narażenia 
 

Tabela 32. Ocena narażenia: zastosowanie w środkach czystości (klient) 
  Celowa Ocena Ryzyka (TRA) + Przewidywane 

Narażenia - włącznie ze środkami kontroli ryzyka 
(RMM) określonymi w powyższej tabeli 

Podkategorie produktów Wskaźnik do oceny 
podstawy narażenia 

Przewidywany 
stopień 

narażenia na 
kontakt ze 

skórą 
(mg/kg/d) 

Przewidywany 
stopień 

narażenia 
doustnego 
(mg/kg/d) 

Przewidywany 
stopień 

narażenia 
wziewnego 

(mg/m3) 

  d o i 
PC3: Wyroby do uzdatniania powietrza-- 
Uzdatnianie powietrza, działanie natychmiastowe 
(spreje w aerozolu) 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,00E+00 n/d 9,67E-02 

PC3: Wyroby do uzdatniania powietrza-- 
Uzdatnianie powietrza, ciągłe działanie (ciało 
stałe, ciecz) 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

5,95E-05 n/d 1,65E-01 

PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Spryskiwacze do szyb samochodów 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,00E+00 n/d 1,01E-04 
PC4_n: Produkty przeciw zamarzaniu i 
odmrażające--Płyn do chłodnicy 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

8,56E-01 n/d 2,17E-01 

PC4-n: Produkty przeciw zamarzaniu i odmrażające-
-Odmrażacz do zamków 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

8,93E-01 n/d 2,55E-02 

PC8_n: Produkty biobójcze (zastosowanie jako 
podłoże jedynie dla produktów 
rozpuszczalnikowych)--Środki piorące i środki do 
zmywania naczyń 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

7,15E-02 n/d 6,75E-01 

PC8_n: Produkty biobójcze (zastosowanie jako 
podłoże jedynie dla produktów 
rozpuszczalnikowych)--Środki czyszczące w płynie 
(środki czyszczące do wszystkich zastosowań, 
produkty sanitarne, środki czyszczące do podłogi, 
środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do 
dywanu, środki czyszczące do metalu) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

2,50E+00 n/d 2,95E-01 

PC8_n: Produkty biobójcze (zastosowanie jako 
podłoże jedynie dla produktów 
rozpuszczalnikowych)--Środki    czyszczące, 
spryskiwacze (środki czyszczące do wszystkich 
zastosowań, produkty sanitarne, środki 
czyszczące do szkła) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

8,74E-01 n/d 1,42E-01 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Wodne farby lateksowe do ścian 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

1,18E-02 n/d 1,16E+00 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Farby o dużej zawartości 
rozpuszczalnika, dużej zawartości ciał stałych, 
wodne 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

3,14E-01 n/d 8,33E+00 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Puszki spreju w aerozolu 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

0,00E+00 n/d 1,71E-01 

PC9a: Powłoki i farby, wypełniacze, kity, 
rozcieńczalniki--Zmywacze (farby, kleju, tapety, 
szczeliwa) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

5,87E-01 n/d 4,90E+00 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina plastyczna-- 
Wypełniacze i kity 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

1,19E-01 n/d 5,37E+00 
PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina plastyczna-- 
Gipsy i masy wyrównujące do podłóg 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

5,64E-02 n/d 4,51E+00 

PC9b: W ypełniacze, kity, gipsy, glina plastyczna-- 
Glina plastyczna 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

1,27E-01 1,00E+00 n/d 
PC9c: Farby do malowania palcami--Farby do 
malowania palcami 

Na podstawie dziennego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

6,36E-01 3,88E-01 n/d 
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PC24: Środki poślizgowe, smary i środki smarujące--
Ciecze 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

8,55E-01 n/d 4,36E-02 

PC24: Środki poślizgowe, smary i środki smarujące--
Pasty 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

4,27E-01 n/d n/d 

PC24: Środki poślizgowe, smary i środki smarujące--
Spreje 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

5,87E-01 n/d 1,98E-01 

PC35: Środki myjące i czyszczące (włącznie z 
wyrobami na bazie rozpuszczalników)--Wyroby do 
prania i zmywania naczyń 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

7,15E-02 n/d 6,75E-01 

PC35: Środki myjące i czyszczące (włącznie z 
wyrobami na bazie rozpuszczalników)--Środki 
czyszczące (środki czyszczące ogólnego 
zastosowania, wyroby sanitarne, środki do 
czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia szkła, 
środki do czyszczenia dywanów, środki do 
czyszczenia metalu) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania (<365 
dni/rok) 

2,50E+00 n/d 2,95E-01 

PC35: Środki myjące i czyszczące (włącznie z 
wyrobami na bazie rozpuszczalników)--Środki 
czyszczące, spryskiwacze (środki czyszczące 
ogólnego zastosowania, wyroby sanitarne, środki 
do czyszczenia szkła) 

Na podstawie rzadkiego 
zastosowania + środki 
kontroli ryzyka (RMM) 

8,74E-01 n/d 1,42E-01 

PC38_n: Wyrobu do spawania i lutowania, topniki- 
-UWAGA, ocena_n nie znajduje się w Celowej 
Ocenie Ryzyka 

Na podstawie dziennego 
zastosowania 

0,00E+00 n/d 3,76E+00 

 

n/d = nie dotyczy 
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