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9.1. Produkcja toluenu
9.1.1. Scenariusz narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Z poborem próbek [CS56]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych
[CS37]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Proces okresowy [CS55]
Z poborem próbek [CS56]
Pobór próbek [CS2]

Czynności laboratoryjne [CS36]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Układy otwarte [CS108]
[CS138]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Produkcja Toluenu, CAS RN108-88-3
Sektor Zastosowania: Przemysłowy (SU3, SU8, SU9)
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC15
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC1
Produkcja lub zastosowanie jako półprodukt lub czynnik
ekstrakcyjny. Obejmuje recykling, odzysk, przesyły,
magazynowanie, próbkowanie, prace laboratoryjne,
remonty, załadunek (włączając w to zbiorniki
statków/barek, cysterny kolejowe/samochodowe oraz
pojemniki).
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] lub Stosować
maskę z pochłaniaczem par organicznych (zgodną z
EN140 Typ A lub lepszy) oraz rękawice (zgodne z
EN374) jeżeli prawdopodobny jest regularny kontakt ze
skórą [PPE21]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] or Czynność
wykonywać z dala od żródeł emisji lub miejsca
uwalniania [E77] względnie, jeśli technicznie nie jest to
możliwe [G16] Stosować maskę z pochłaniaczem par
organicznych (zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz
rękawice (zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest
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regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] lub Czynność
wykonywać z dala od żródeł emisji lub miejsca
uwalniania [E77] względnie, jeśli technicznie nie jest to
możliwe [G16] Stosować maskę z pochłaniaczem par
organicznych (zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz
rękawice (zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest
regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Magazynowanie Magazynowanie [CS67]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
[EI18]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
3000 kt/rok
Regionalnie
300 kt/rok
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
40
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,005
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,0001
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,0001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: EMISJE PODDAWAĆ OCZYSZCZANIU,
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
TYPOWA WYDAJNOŚĆ Emisje poddawać
oczyszczaniu, typowa wydajność 90 %
powietrza i gleby
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Układy zamknięte [CS107]

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
emisji
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

OMS 2: Nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
przemysłowych na gleby
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
3
ścieków 2000 m /dzień [STP5]
ETW 4: W czasie produkcji nie są generowane odpady
ERW 2: W czasie produkcji nie są generowane odpady
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
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3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 %, co odpowiada wartościom
typowym.
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9.2. Dystrybucja Toluenu
9.2.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Z poborem próbek [CS56]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych
[CS37]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Proces okresowy [CS55]
Z poborem próbek [CS56]
Pobór próbek [CS2]
Czynności laboratoryjne [CS36]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Układy zamknięte [CS107]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Układy otwarte [CS108]

Napełnianie bębnów i małych opakowań [CS6]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Dystrybucja Toluenu; CAS RN108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU8, SU9
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC1
(załadunek/rozładunek) ERC2 (przepakowywanie)
Załadunek (włączając w to zbiorniki statków/barek,
cysterny kolejowe/samochodowe) przepakowywanie
(bębny i małe opakowania), włączając w to dystrybucję i
czynności laboraotryjne.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] or Czynność
wykonywać z dala od żródeł emisji lub miejsca
uwalniania [E77] jeśli technicznie nie jest to możliwe
[G16] Stosować maskę z pochłaniaczem par
organicznych (zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz
rękawice (zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest
regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] lub Stosować
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maskę z pochłaniaczem par organicznych (zgodną z
EN140 Typ A lub lepszy) oraz rękawice (zgodne z
EN374) jeżeli prawdopodobny jest regularny kontakt ze
skórą [PPE21]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] or Stosować maskę
z pochłaniaczem par organicznych (zgodną z EN140
Typ A lub lepszy) oraz rękawice (zgodne z EN374) jeżeli
prawdopodobny jest regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Magazynowanie [CS67] Z okazjonalnym kontrolowanym
Opróżnić i wypłukać układ przed przystąpieniem do prac
narażeniem [CS137]
konserwacyjnych [E55]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
3000 kt/rok
Regionalnie
300 kt/rok
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,0001
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,00001
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,00001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: Unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: Procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
Brak
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
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3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.3. Zastosowanie toluenu jako półproduktu
9.3.1. Scenariusz Narażenia

ŚZR oraz WO znajdujące zastosowanie dla pracowników znajdują się w Scenariuszu Narażenia 9.1.1.
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
120 kt/rok
Regionalnie
12 kt/rok
Ułamek głównego źródła
1
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,002
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,003
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >80%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Zapobiegać zrzutom substancji do ścieków lub
odzyskiwać ją z nich [TCR14]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: Nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby.
Osad należy spopielać, izolować lub odzyskiwać [OMS3]
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
Substancja jest przekształcana w ramach zastosowania i
odpadów
w związku z tym nie są generowane odpady [ETW 5]
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Substancja jest przekształcana w ramach zastosowania i
w związku z tym nie są generowane odpady [ERW 3]
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
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Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.4. Zastosowanie toluenu w budownictwie (w tym drogowym) – użytkownicy
zawodowi
9.4.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
W układzie nie dedykowanym [CS82]

Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
W układzie dedykowanym [CS81]

Ręczne nanoszenie wałkiem lub pędzlem [CS13]
Rozpylanie maszynowe [CS25]

Maczanie, zanurzanie, wylewanie [CS25]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]

Magazynowanie [CS67]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w budownictwie (w tym
drogowym); CAS RN108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC7, PROC8a, PROC8b,
PROC9, PROC10, PROC11, PROC13
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 8d, ERC 8f
Nanoszenie powłok i spoiw w ramach czynności
prowadzonych w budownictwie (w tym drogowym),
włączając w to kładzenie nawierzchni, mastyksu, oraz
membran w czasie uszczelniania dachów
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40] lub Stosować maskę z pochłaniaczem par
organicznych (zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz
rękawice (zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest
regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Przesył materiału prowadzić w systemie zamkniętym lub
w obecności wentylacji wywiewnej [E66] lub jeśli
technicznie nie jest to możliwe [G16] Stosować maskę z
pochłaniaczem par organicznych (zgodną z EN140 Typ
A lub lepszy) oraz rękawice (zgodne z EN374) jeżeli
prawdopodobny jest regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
lub Stosować maskę z pochłaniaczem zgodną z EN140
z filtrem typu A lub lepszym [PPE22]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40] Materiał usunięty ze zbiorników zmagazynować w
celu późniejszego unieszkodliwienia lub ponownego
wykorzystania [ENVT4]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
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Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
30 kt
Regionalnie
3 kt
0,002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,95
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,01
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,04
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Magazynowanie [CS67] Z okazjonalnym kontrolowanym
narażeniem [CS137]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
emisji
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Podstawa skalowania

Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4

OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
przemysłowych na gleby
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
obowiązującymi przepisami
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Środowisko
Przedział środowiska wymuszający ocenę ryzyka – wody
słodkie
Msafe 5748 kg/dzień przed ŚZR
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
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4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.5. Zastosowanie toluenu w środkach czystości – użytkownicy przemysłowi
9.5.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Proces zautomatyzowany w układzie częściowozamkniętym [CS93]
Stosować w układach zamkniętych [CS38]
Proces zautomatyzowany w układzie częściowozamkniętym [CS93]
Stosować w układach zamkniętych [CS38]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Stosować w układach zamkniętych [CS38]
Nanoszenie środków czyszczących w układach
zamkniętych [CS101]
Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
W układzie dedykowanym [CS81]

Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych
[CS37]
Obróbka poprzez ogrzewanie [OC129]
Odtłuszczanie małych obiektów w stacjach

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w środkach czystości; CAS
RN108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU10
Kategorie Procesu: PROC2, PROC3, PROC4, PROC7,
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC4
Obejmuje zastosowanie jako składnika środków
czyszczących włączając w to przesył z magazynów,
załadunek/rozładunek bębnów i pojemników. Obejmuje
narażenia wynikające z mieszania/rozcieńczania w
czasie przygotowania środka oraz czyszczenia
(włączając w to rozpylanie, szczotkowanie, maczanie,
wycieranie, ręczne i zautomatyzowane) jak również
prace remontowe.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin (chyba,
że określono inaczej) [G2]

Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]

Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] lub jeśli technicznie
nie jest to możliwe [G16] Stosować maskę z
pochłaniaczem par organicznych (zgodną z EN140 Typ
A lub lepszy) oraz rękawice (zgodne z EN374) jeżeli
prawdopodobny jest regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
[E54]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
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czyszczących [CS41]
Czyszczenie myjkami niskociśnieniowymi [CS42]
Czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi [CS44]

Czynności manualne [CS34]
Powierzchnie [CS48]
Czyszczenie [CS47]
Bez rozpylania [CS60]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Magazynowanie [CS67]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40] [OC17]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]

Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
15 kt
Regionalnie
1,5 kt
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,3
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,00003
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >70%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
TCR 4: Kontrola emisji do gleby nie dotyczy gdyż brak
bezpośredniego uwalniania substancji do gleby
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Substancja jest przekształcana w ramach zastosowania i
w związku z tym nie są generowane odpady [ERW 3]
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
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3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.6. Zastosowanie toluenu w środkach czyszczących – użytkownicy zawodowi
9.6.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
W układzie dedykowanym [CS81]
[CS93]
[CS38]
[CS93]
[CS38]
[CS8]
[CS76]
Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
Na zewnątrz budynków [OC9]
Czynności manualne [CS34]
Czyszczenie [CS47]
Powierzchnie [CS48]
Maczanie, zanurzanie, wylewanie [CS25]
[CS24]
Nanoszenie wałkiem, pędzlem [CS51]
Bez rozpylania [CS60]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w środkach czyszczących;
CAS RN108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 8a, ERC 8d
Obejmuje zastosowanie jako składnika środków
czyszczących włączając w to przesył z magazynów,
załadunek/rozładunek bębnów i pojemników. Obejmuje
narażenia wynikające z mieszania/rozcieńczania w
czasie przygotowania środka oraz czyszczenia
(włączając w to rozpylanie, szczotkowanie, maczanie,
wycieranie, ręczne i zautomatyzowane).
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
[OC12]

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] Stosować maskę z
pochłaniaczem zgodną z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym [PPE22]
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[CS44]
Rozpylanie [CS10]
Wewnątrz budynków [OC8]
[CS44]
Rozpylanie [CS10]
Na zewnątrz budynków [OC9]
Czynności manualne [CS34]
Powierzchnie [CS48]
Czyszczenie [CS47]
Rozpylanie [CS10]
[CS27]
Nanoszenie wałkiem, pędzlem [CS51]
[CS27]
Nanoszenie wałkiem, pędzlem [CS51]
Nanoszenie środków czyszczących w układach
zamkniętych [CS101]
Na zewnątrz budynków [OC9]
[CS74]

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] Stosować maskę z
pochłaniaczem zgodną z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym [PPE22]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Stosować maskę z pochłaniaczem zgodną z EN140 z
filtrem typu A lub lepszym [PPE22]
[E1] Stosować maskę z pochłaniaczem zgodną z EN140
z filtrem typu A lub lepszym [PPE22]

Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
[E54]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] Stosować maskę z
pochłaniaczem zgodną z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym [PPE22]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]

Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
[E54]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Magazynowanie [CS67]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
[EI18]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
15 kt
Regionalnie
1,5 kt
0,002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,02
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
0,000001
Współczynnik emisji do
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: EMISJE PODDAWAĆ OCZYSZCZANIU,
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
TYPOWA WYDAJNOŚĆ >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
TCR 4:
OMS 2: NIE STOSOWAĆ OSADÓW Z OCZYSZCZANIA
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH NA GLEBY
emisji
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Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
ETW 3: UNIESZKODLIWIAĆ ODPADY ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
ERW 1: PROCESY ODZYSKU/RECYKLINGU
PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.7. Zastosowanie toluenu w paliwach – użytkownicy przemysłowi
9.7.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Proces okresowy [CS55]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Układy zamknięte [CS107]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Układy zamknięte [CS107]
Proces okresowy [CS55]
Konserwacja/remonty urządzeń [CS5]
Czyszczenie zbiorników/aparatów oraz pojemników
[CS103]
Magazynowanie [CS67]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w paliwach; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU10
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC16
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC7
Obejmuje zastosowania jako paliwo (lub dodatek do
paliw) i obejmuje czynności związane przesyłem,
stosowaniem, remontami oraz postępowaniem z
odpadami.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Opróżnić i wypłukać układ przed przystąpieniem do prac
konserwacyjnych [E55] [PPE27]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce

TOLUEN
Załącznik do Karty Charakterystyki
Strona 19 z 61

podatną na biodegradację.
UE
150 kt
Regionalnie
15 kt
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,0025
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,00001
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >95%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
TCR 4:
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 5:
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Substancja jest przekształcana w ramach zastosowania i
w związku z tym nie są generowane odpady [ERW 3]
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
4.1 Zdrowie
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
4.2 Środowisko
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
Stosowane ilości
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9.8. Zastosowanie toluenu w paliwach – użytkownicy zawodowi
9.8.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Maczanie, zanurzanie, wylewanie [CS25]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Układy zamknięte [CS107]
Proces okresowy [CS55]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Układy zamknięte [CS107]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Czyszczenie zbiorników/aparatów oraz pojemników
[CS103]
Magazynowanie [CS67]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w paliwach; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC16
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 9A, ERC 9B
Obejmuje zastosowania jako paliwo (lub dodatek do
paliw) i obejmuje czynności związane przesyłem,
stosowaniem, remontami oraz postępowaniem z
odpadami.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
[E47] Nie zidentyfikowano żadnych innych specjalnych
środków[EI20]
Opróżnić i wypłukać układ przed przystąpieniem do prac
konserwacyjnych [E55]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
[E84]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
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podatną na biodegradację.
UE
150 kt
Regionalnie
15 kt
0.002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0.001
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0.00001
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0.00001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 5:
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Substancja jest przekształcana w ramach zastosowania i
w związku z tym nie są generowane odpady [ERW 3]
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
4.1 Zdrowie
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
4.2 Środowisko
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
Stosowane ilości
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9.9. Zastosowanie toluenu w paliwach – konsumenci
9.9.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w paliwach; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU21
Kategoria Produktu: PC13
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 9a, ERC 9b
Obejmuje zastosowania konsumencie w paliwach
ciekłych
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia konsumentów

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem
Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Prężność pary
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości

Częstotliwość i czas trwania zastosowania

Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia

Sekcja 2.1.1
PC13: Paliwa ciekłe: subkategoria: Tankowanie
samochodów

PC13: Paliwa ciekłe: subkategoria:
Tankowanie dwuśladów

PC13: Paliwa ciekłe: subkategoria:
Sprzęt ogrodowy – użytkowanie

WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ciecz
3089
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia w
produkcie do 100% [ConsOC1]
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje zastosowania
substancji w ilościach do 37500g [ConsOC2]; obejmuje
powierzchnię kontaktu ze skórą do 420cm2 [ConsOC5]
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje częstotliwości do
0,143 razy na dzień
[ConsOC4]; obejmuje czasy narażenia do 2 godzin na
zdarzenie [ConsOC14]
Jeśli nie określono inaczej, zakłada zastosowanie w
temperaturze otoczenia [ConsOC15];
zakłada zastosowanie w pomieszczeniach o kubaturze
20 m3 [ConsOC11]; zakłada obecność typowej
wentylacji [ConsOC8].
Kategorie produktu
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 100%
[ConsOC1]; obejmuje zastosowanie do 52 dni/rok
[ConsOC3]; obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
stosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze
skórą do 210.00 cm2 [ConsOC5]; dla każdego
zdarzenia związanego z zastosowaniem obejmuje ilości
do 37500g [ConsOC2]; obejmuje zastosowania na
zewnątrz [ConsOC12]; obejmuje stosowanie w
pomieszczeniach o kubaturze 100m3[ConsOC11]; dla
każdego zdarzenia związanego z zastosowaniem
obejmuje czasy narażenia do 0,05 godziny/na
zdarzenie[ConsOC14];
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 100%
[ConsOC1]; obejmuje zastosowanie do 52 dni/rok
[ConsOC3]; obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
stosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze
skórą do 210.00 cm2 [ConsOC5]; dla każdego
zdarzenia związanego z zastosowaniem obejmuje ilości
do 37500g [ConsOC2]; obejmuje zastosowania na
zewnątrz [ConsOC12]; obejmuje stosowanie w
pomieszczeniach o kubaturze 100m3[ConsOC11]; dla
każdego zdarzenia związanego z zastosowaniem
obejmuje czasy narażenia do 0,03 godziny/na
zdarzenie[ConsOC14];
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 100%
[ConsOC1]; obejmuje zastosowanie do 26 dni/rok
[ConsOC3]; obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
stosowania [ConsOC4]; dla każdego zdarzenia
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związanego z zastosowaniem obejmuje ilości do 750g
[ConsOC2]; obejmuje zastosowania na zewnątrz
[ConsOC12]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniach
o kubaturze 100m3[ConsOC11]; dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy
narażenia do 2 godzin/na zdarzenie[ConsOC14];
ŚZR
Brak poza wymienionymi wyżej WO
PC13: Paliwa ciekłe: subkategoria:
WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 100%
Sprzęt ogrodowy – tankowanie
[ConsOC1]; obejmuje zastosowanie do 26 dni/rok
[ConsOC3]; obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
stosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze
skórą do 420.00 cm2 [ConsOC5]; dla każdego
zdarzenia związanego z zastosowaniem obejmuje ilości
do 750g [ConsOC2]; obejmuje zastosowania na
zewnątrz [ConsOC12]; obejmuje stosowanie w
typowym garażu o kubaturze 34m3 z typową wentylacją
[ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniach
o kubaturze do 34m3 [ConsOC11]; dla każdego
zdarzenia związanego z zastosowaniem obejmuje
czasy narażenia do 0,03 godzin/na
zdarzenie[ConsOC14];
ŚZR
Brak poza wymienionymi wyżej WO
PC13: Paliwa ciekłe: subkategoria:
WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 100%
Olej do lamp
[ConsOC1]; obejmuje zastosowanie do 52 dni/rok
[ConsOC3]; obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
stosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze
skórą do 210.00 cm2 [ConsOC5]; dla każdego
zdarzenia związanego z zastosowaniem obejmuje ilości
do 100g [ConsOC2]; obejmuje stosowanie w
pomieszczeniach o kubaturze 20m3[ConsOC11]; dla
każdego zdarzenia związanego z zastosowaniem
obejmuje czasy narażenia do 0,01 godziny/na
zdarzenie[ConsOC14];
ŚZR
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1 oraz współczynniki emisji wg ESVOC
SpERC 9.12c.v1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
150 kt/rok
Regionalnie
15 kt
0,002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa zarządzanie Lokalny współczynnik
ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie
0,001
Współczynnik emisji do
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,00001
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
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Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
powietrza i gleby
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
emisji
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Współczynnik emisji do
0,00001
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
wydajność >0%
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
[TCR 4]
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
przemysłowych na gleby
Osad należy spopielać, izolować lub odzyskiwać
[OMS3]
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w
wyniku działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
obowiązującymi przepisami
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie
oczekuje się, aby poziomy narażenia przekraczały
wyznaczone poziomy DNEL i odpowiednie wyniki
charakterystyki ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie
oczekuje się aby poziomy narażenia przekraczały
wyznaczone poziomy PNEC i odpowiednie wyniki
charakterystyki ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.10. Zastosowanie toluenu w materiałach powłokowych – użytkownicy
przemysłowi
9.10.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Z poborem próbek [CS56]
Stosować w układach zamkniętych [CS38]
Nakładanie filmu – suszenie (50 – 100oC).
Suszenie piecowe (>100oC). Sieciowanie
prownieniowaniem UV lub wiązką elektronów [CS94]
Mieszanie (układy zamknięte) [CS29]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Nakładanie filmu – suszenie powietrzne [CS95]
Przygotowanie materiału do nanoszenia [CS96]
Mieszanie (układy zamknięte) [CS30]
Rozpylanie (zautomatyzowane/zrobotyzowane) [CS97]
Czynności manualne [CS34]
Rozpylanie [CS10]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w materiałach powłokowych;
CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU10
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC 9,
PROC10, PROC13, PROC15
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 4
Obejmuje zastosowanie w materiałach powłokowych
(farbach, atramentach, klejach itd.) włączając w to
narażenie w czasie stosowania (przyjęcie materiałów,
magazynowanie, przygotowanie, przesył z transportu
luzem, nanoszenie poprzez rozpylanie, wałkiem,
maczanie, wylewanie, w złożu fluidalnym i poprzez
tworzenie filmu) oraz konserwacji urządzeń i prac
laboratoryjnych
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
[E57]
[E57] lub Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40] Stosować maskę z pochłaniaczem zgodną z
EN140 z filtrem typu A lub lepszym [PPE22]
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Przesył materiału [CS3]
W układzie nie dedykowanym [CS82]
Przesył materiału [CS3]
W układzie dedykowanym [CS81]
Wałek, powlekarka, nanoszenie poprzez wylewanie
[CS98]
Maczanie, zanurzanie, wylewanie [CS25]
Czynności laboratoryjne [CS36]
Przesył materiału [CS3]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Przesył/wylewanie z pojemników [CS22]
Produkcja wyrobów lub mieszanin na drodze
tabletkowania, prasowania, wytłaczania lub
pastylkowania [CS100]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Magazynowanie [CS67]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]

Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
45 kt
Regionalnie
4,5 kt
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,98
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,007
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: EMISJE PODDAWAĆ OCZYSZCZANIU,
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
TYPOWA WYDAJNOŚĆ >90%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
TCR 4:
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: NIE STOSOWAĆ OSADÓW Z OCZYSZCZANIA
emisji
ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH NA GLEBY
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: UNIESZKODLIWIAĆ ODPADY ZGODNIE Z
odpadów
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

TOLUEN
Załącznik do Karty Charakterystyki
Strona 27 z 61

Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

ERW 1: PROCESY ODZYSKU/RECYKLINGU
PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.11. Zastosowanie toluenu w materiałach powłokowych – użytkownicy zawodowi
9.11.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Stosować w układach zamkniętych [CS38]
Przygotowanie materiału do nanoszenia [CS96]
Nakładanie filmu – suszenie powietrzne [CS95]
Na zewnątrz budynków [OC9]
Nakładanie filmu – suszenie powietrzne [CS95]
Wewnątrz budynków [OC8]
Nakładanie filmu – suszenie powietrzne [CS95]
Wewnątrz budynków [OC8]
Przygotowanie materiału do nanoszenia [CS96]
Na zewnątrz budynków [OC9]
Przesył materiału [CS3]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w materiałach powłokowych;
CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC15, PROC19
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 8a, ERC 8d
Obejmuje zastosowanie w materiałach powłokowych
(farbach, atramentach, klejach itd.) włączając w to
narażenie w czasie stosowania (przyjęcie materiałów,
magazynowanie, przygotowanie, przesył z transportu
luzem, nanoszenie poprzez rozpylanie, wałkiem,
maczanie, wylewanie, w złożu fluidalnym i poprzez
tworzenie filmu) oraz konserwacji urządzeń i prac
laboratoryjnych
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
[OC28]
[E64]
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Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Przesył materiału [CS3]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Wałek, powlekarka, nanoszenie poprzez wylewanie
[CS98]
Wewnątrz budynków [OC8]
Wałek, powlekarka, nanoszenie poprzez wylewanie
[CS98]
Na zewnątrz budynków [OC9]
Czynności manualne [CS34]
Rozpylanie [CS10]
Wewnątrz budynków [OC8]
Czynności manualne [CS34]
Rozpylanie [CS10]
Na zewnątrz budynków [OC9]
Maczanie, zanurzanie, wylewanie [CS25]
Wewnątrz budynków [OC8]
Maczanie, zanurzanie, wylewanie [CS25]
Na zewnątrz budynków [OC9]

[E64]
[E73]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Stosować maskę z pochłaniaczem zgodną z EN140 z
filtrem typu A lub lepszym [PPE22]
[E57]

Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Stosować maskę z pochłaniaczem zgodną z EN140 z
filtrem typu A lub lepszym [PPE22]
Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
[E54]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych
(zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz rękawice
(zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest regularny
kontakt ze skórą [PPE21]
Czynności laboratoryjne [CS36]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nanoszenie ręczne - farby do malowania rękami, farby
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
pastelowe, kleje[CS72]
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
Wewnątrz budynków [OC8]
[E40] [E72]
Nanoszenie ręczne - farby do malowania rękami, farby
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych
pastelowe, kleje[CS72]
Na zewnątrz budynków [OC9]
(zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz rękawice
(zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest regularny
kontakt ze skórą [PPE21]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Magazynowanie [CS67]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
[EI18]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
150 kt
Regionalnie
15 kt
0,002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,98
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,01
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
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Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
powietrza i gleby
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
emisji
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Współczynnik emisji do
0,01
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
TCR 7: EMISJE PODDAWAĆ OCZYSZCZANIU,
TYPOWA WYDAJNOŚĆ >0%
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
OMS 2: NIE STOSOWAĆ OSADÓW Z OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH NA GLEBY
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
ETW 3: UNIESZKODLIWIAĆ ODPADY ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
ERW 1: PROCESY ODZYSKU/RECYKLINGU
PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.12. Zastosowanie toluenu w materiałach powłokowych – konsumenci
9.12.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie toluenu w materiałach powłokowych;
CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU21
Kategoria Produktu: PC1, PC4, PC8 (excipient only),
PC9, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34
(PC5,PC10)
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 9a, ERC 9b
Obejmuje zastosowanie w materiałach powłokowych
(farbach, atramentach, klejach itd.) włączając w to
narażenie w czasie stosowania (w tym transferu produktu,
jego przygotowania oraz nanoszenia pędzlem, metodami
rozpyłowymi ręcznie itp.) oraz czyszczenia narzędzi
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia konsumentów

Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Prężność pary
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości

Częstotliwość i czas trwania zastosowania

Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia

Scenariusze cząstkowe
PC4:Środki przeciwko zamarzaniu – do
odmrażania
Mycie szyby samochodu

PC4:Środki przeciwko zamarzaniu – do
odmrażania
Wlewanie do chłodnicy samochodu

WO

ŚZR
WO

ciecz
3089
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia w
produkcie do 100% [ConsOC1]
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje zastosowania
substancji w ilościach do 13800g [ConsOC2]; obejmuje
powierzchnię kontaktu ze skórą do 857,5cm2 [ConsOC5]
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje częstotliwości do 1
raz na dzień
[ConsOC4]; obejmuje czasy narażenia do 6 godzin na
zdarzenie [ConsOC14]
Jeśli nie określono inaczej, zakłada zastosowanie w
temperaturze otoczenia [ConsOC15];
zakłada zastosowanie w pomieszczeniach o kubaturze 20
m3 [ConsOC11]; zakłada obecność typowej wentylacji
[ConsOC8].
Środki Zarządzania Ryzykiem
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 1%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 0,5g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w typowym garażu o kubaturze
34m3 z typową wentylacją [ConsOC10] obejmuje
stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do 34m3
[ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,02
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 10%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 2000g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w typowym garażu o kubaturze
34m3 z typową wentylacją [ConsOC10] obejmuje
stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do 34m3
[ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,17
godziny/na zdarzenie[ConsOC14]
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PC4:Środki przeciwko zamarzaniu – do
odmrażania
Odmrażacz do zamków

PC8:Produkty biobójcze
Środki do prania

PC8:Produkty biobójcze
Środki czyszczące

PC8:Produkty biobójcze
Środki czyszczące

PC9a:Materiały powłokowe i farby,
wypełniacze, kity, rozcieńczalniki
Wodne farby lateksowe

PC9a:Materiały powłokowe i farby,
wypełniacze, kity, rozcieńczalniki
Farby wodne, bogate w rozpuszczalniki o

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 50%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
214,40cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 4g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w typowym garażu o
kubaturze 34m3 z typową wentylacją [ConsOC10]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
34m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,25
godziny/na zdarzenie[ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
857,50cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 15g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 0,50 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 128 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
857,50cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 27g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 0,33 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 128 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 35g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,17
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 0,8%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 4 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428,75cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 2760g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2,20 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 2,5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 6 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień

TOLUEN
Załącznik do Karty Charakterystyki
Strona 33 z 61

dużej zawartości suchej masy

PC9a:Materiały powłokowe i farby,
wypełniacze, kity, rozcieńczalniki
Zmywacze

PC9b:Wypełniacze, kity, tynki, modelina
Wypełniacze i kity

PC9b:Wypełniacze, kity, tynki, modelina
Tynki i wylewki samopoziomujące

PC9b:Wypełniacze, kity, tynki, modelina
Modelina

PC9c: Farby do malowania palcami
Farby do malowania palcami

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428,75cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 744g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2,20 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 4%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 3 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
857,50cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 491g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2 godzin/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 2%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 12 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
35,73cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego
z zastosowaniem obejmuje użycie do 85g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 4 godzin/na
zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 0,1%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 12 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
857,50cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 13800g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2 godzin/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 1%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
254,40cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje połknięcie do 1g
[ConsOC13] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 1 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 0,1%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
254,40cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje połknięcie do
1,35g [ConsOC13] obejmuje stosowanie w
pomieszczeniach o kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla
każdego zdarzenia związanego z zastosowaniem

TOLUEN
Załącznik do Karty Charakterystyki
Strona 34 z 61

PC15:Produkty do obróbki powierzchni
niemetalicznych
Wodne farby lateksowe

ŚZR
WO

ŚZR
PC15:Produkty do obróbki powierzchni
niemetalicznych
Farby wodne, bogate w rozpuszczalniki o
dużej zawartości suchej masy

PC15:Produkty do obróbki powierzchni
niemetalicznych
Farby w aerozolu

PC15:Produkty do obróbki powierzchni
niemetalicznych
Zmywacze

PC18:Atramenty i tonery
Atramenty i tonery

PC23:Produkty do garbowania, barwienia,

WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

obejmuje czasy narażenia do 1 godziny/na zdarzenie
[ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 0,28%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 4 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428,75cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 2760g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2,2 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 1%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 6 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428,75cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 744g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2,2 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 4,5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 2 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 215g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w typowym garażu o kubaturze
34m3 z typową wentylacją [ConsOC10] obejmuje
stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do 34m3
[ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,33
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 1,5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 3 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
857,50cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 491g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 2 godzin/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 10%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
71,40cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego
z zastosowaniem obejmuje użycie do 40g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 2,2
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 11%
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wykańczania, impregnacji i pielęgnacji skór
Środki do nabłyszczania, kremy (podłogi,
meble, buty)

PC23:Produkty do garbowania, barwienia,
wykańczania, impregnacji i pielęgnacji skór
Środki do nabłyszczania w sprayu (meble,
buty)

PC24:Środki poślizgowe, smary i produkty
uwalniające substancje
Ciekłe

PC24:Środki poślizgowe, smary i produkty
uwalniające substancje
W postaci past

PC24:Środki poślizgowe, smary i produkty
uwalniające substancje
W sprayu

PC31: Środki polerujące i mieszanki
woskowe
Środki nabłyszczające, woski/kremy
(podłogi, meble, buty)

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

ŚZR
WO

[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 29 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
430cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 56g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 1,23
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 8%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 8 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
430cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 56g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,33
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 35%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 4 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
468cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 2200g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w typowym garażu o kubaturze
34m3 z typową wentylacją [ConsOC10] obejmuje
stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do 34m3
[ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,17
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 20%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 10 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
468cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 34g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w typowym garażu o kubaturze
34m3 z typową wentylacją [ConsOC10] obejmuje
stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do 34m3
[ConsOC11]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 6 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
428,75cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 73g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 0,17 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 4,5%
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 29 dni/rok
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
430cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
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zastosowaniem obejmuje użycie do 142g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 1,23
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
ŚZR
Brak poza wymienionymi wyżej WO
WO
PC31: Środki polerujące i mieszanki
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 14%
woskowe
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 8 dni/rok
Środki nabłyszczające, spray (meble, buty)
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
430cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje użycie do 35g [ConsOC2]
obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o kubaturze do
20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia związanego z
zastosowaniem obejmuje czasy narażenia do 0,33
godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
ŚZR
Brak poza wymienionymi wyżej WO
WO
PC34: Produkty do barwienia, wykańczania i
Jeśli nie określono inaczej, obejmuje stężenia do 5%
impregnacji wyrobów włókienniczych, w tym
[ConsOC1] obejmuje zastosowania do 365 dni/rok
wybielacze i inne substancje pomocnicze
[ConsOC3] obejmuje zastosowanie do 1 razu na dzień
[ConsOC4] obejmuje obszar kontaktu ze skórą do
857,50cm2 [ConsOC5] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje użycie do 115g
[ConsOC2] obejmuje stosowanie w pomieszczeniach o
kubaturze do 20m3 [ConsOC11] dla każdego zdarzenia
związanego z zastosowaniem obejmuje czasy narażenia
do 1 godziny/na zdarzenie [ConsOC14]
ŚZR
Brak poza wymienionymi wyżej WO
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
150 kt
Regionalnie
15 kt
0,002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na
Współczynnik emisji do
0,985
narażenie środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,01
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,005
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
Ryzyko pochodzące od narażenia środowiskowego jest
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
związane z woda słodką [TCR1a]
powietrza i gleby
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
wydajność >0%
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Środki organizacyjne w celu
zapobiegania/ograniczania emisji
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

OMS 4:
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
obowiązującymi przepisami
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.13. Zastosowanie w przemyśle wydobywczym ropy naftowej oraz operacjach
produkcyjnych
9.13.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł

Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył dużych ilości materiału [CS14]

Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
Czynności wykonywane poziomie platformie wiertniczej
[CS116]
Czynności wykonywane poziomie platformie wiertniczej
[CS116]
Obsługa filtrów ciał stałych - narażenie na pary [CS118]
[CS119]
Obsługa filtrów ciał stałych - narażenie na aerozole
[CS117]
Obróbka i unieszkodliwianie placków filtracyjnych
[CS121]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie w przemyśle wydobywczym ropy
naftowej oraz operacjach produkcyjnych; CAS RN
108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU10
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC4
Operacje wiertnicze i produkcyjne związane z
wydobyciem ropy naftowej włączając w to przesył
materiału, formulację w miejscu stosowania, obsługę
głowicy odwiertu oraz pomiarówki wytrząsarek
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] lub Czynność
wykonywać z dala od żródeł emisji lub miejsca
uwalniania [E77] ewentualnie jeśli technicznie nie jest to
możliwe [G16] Stosować maskę z pochłaniaczem par
organicznych (zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz
rękawice (zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest
regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Przesył materiału prowadzić w systemie zamkniętym lub
w obecności wentylacji wywiewnej [E66]
Przesył materiału prowadzić w systemie zamkniętym lub
w obecności wentylacji wywiewnej [E66]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
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Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Wylewanie z małych pojemników [CS9]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] Nosić rękawice
przebadane zgodnie z EN374 [PPE15]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Operację przeprowadzać na zewnątrz budynków [E69]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] Nosić rękawice
przebadane zgodnie z EN374 [PPE15]
Proces okresowy [CS55]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Proces okresowy [CS55]
Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
[E54]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
Ilościowe ujęcie nie było możliwe ze względu na brak
danych o emisji do środowiska wodnego. Dokonano
oceny jakościowej.
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
30 kt
Regionalnie
3 kt
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
nd.
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
nd.
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
nd.
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
nd.
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
nd.
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
nd.
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Ogranicza się zrzuty do środowiska (patrz Sekcja 4.2)
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
powietrza i gleby
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
Zapobiegać zrzutom do środowiska zgodnie z
emisji
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
nd.
Pobór próbek [CS2]

Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
odpadów
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
obowiązującymi przepisami
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
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3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Obowiązujące przepisy zabraniają zrzutów do
środowiska.
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9.14. Zastosowanie w spoiwach oraz środkach zapobiegających przyleganiu –
użytkownicy przemysłowi
9.14.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył materiału [CS3]
Przesył materiału [CS3]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Przesył materiału [CS3]
Proces okresowy [CS55]
Układy zamknięte [CS107]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]

Mieszanie (układy zamknięte) [CS29]
Mieszanie (układy zamknięte) [CS30]
Formowanie [CS31]

Odlewanie [CS32]
Rozpylanie [CS10]
Maszynowe [CS33]
Ręczne nanoszenie wałkiem lub pędzlem [CS13]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie w spoiwach oraz środkach
zapobiegających przyleganiu; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU8, SU9
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13,
PROC14
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC5
Obejmuje zastosowanie w spoiwach oraz środkach
wiążących włączając w to przesył materiału, mieszanie,
nanoszenie (w tym pędzlem i poprzez rozpylanie),
formowanie, wylewanie oraz postępowanie z odpadami.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
[E54]
Minimalizować narażenie poprzez częściową
hermetyzację czynności lub urządzeń oraz stosować
wentylację wywiewną w miejscach otwartych [E60]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
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Magazynowanie [CS67]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
[E18]

Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
15 kt
Regionalnie
1,5 kt
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,2
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,00003
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >80%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
TCR 4:
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
Brak
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
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4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.15. Zastosowanie w spoiwach oraz środkach zapobiegających przyleganiu –
użytkownicy zawodowi
9.15.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył materiału [CS3]
Układy zamknięte [CS107]
Przesył materiału [CS3]
Układy zamknięte [CS107]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Przesył materiału [CS3]
Układy zamknięte [CS107]
Proces okresowy [CS55]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Mieszanie (układy zamknięte) [CS29]
Mieszanie (układy zamknięte) [CS30]
Formowanie [CS31]

Odlewanie [CS32]
Układy otwarte [CS108]
Rozpylanie [CS10]
Czynności manualne [CS34]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie w spoiwach oraz środkach
zapobiegających przyleganiu; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC6, PROC 8a, PROC8b, PROC10, PROC11,
PROC14
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC8 (a, b, c, d,
e, f)
Obejmuje zastosowanie w spoiwach oraz środkach
wiążących włączając w to przesył materiału, mieszanie,
nanoszenie (w tym pędzlem i poprzez rozpylanie),
formowanie, wylewanie oraz postępowanie z odpadami.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Materiał wprowadzać bezpośrednio do mieszalników
[E45]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
[E57] Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
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[E40]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Rozpylanie [CS10]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
Czynności manualne [CS34]
wymian powietrza na godzinę) [E11] Stosować maskę z
pochłaniaczem zgodną z EN140 z filtrem typu A lub
lepszym [PPE22]
Magazynowanie [CS67]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Magazynowanie [CS67]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
[EI18]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
15 kt
Regionalnie
1,5 kt
Ułamek głównego źródła
0,002
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
365
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
10
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,95
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,25
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,25
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
nd.
emisji
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
Ręczne nanoszenie wałkiem lub pędzlem [CS13]
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3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.16. Zastosowanie jako odczynnik chemiczny – użytkownicy przemysłowi
9.16.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem
Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Czynności laboratoryjne [CS36]
W małej skali [CS61]
Manipulowanie niewielkimi ilościami <1000 ml przez
dłużej niż 4 godzi na dzień. Czyszczenie wyposażenia,
szkła itd. pod wyciągiem przez 15 min. do 1 godz.
dziennie
Czyszczenie [CS47]
Nanoszenie wałkiem, pędzlem [CS51]
Czyszczenie zbiorników/aparatów oraz pojemników
[CS103]
Czyszczenie wyposażenia, szkła itd. pod wyciągiem
przez 15 min. do 1 godz. dziennie
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Stosowane ilości

Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
zarządzanie ryzykiem

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie jako odczynnik chemiczny; CAS RN
108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU10
Kategorie Procesu: PROC10, PROC15
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC2, ERC4
Zastosowanie w laboratoriach włączając w to przesył
oraz czyszczenie wyposażenia
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]

Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
UE
15 kt
Regionalnie
1,5 kt
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Liczba dni emisji na rok
300
10
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
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Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,025
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,02
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,0001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
4.1 Zdrowie
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
4.2 Środowisko
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.17. Zastosowanie jako odczynnik chemiczny – użytkownicy zawodowi
9.17.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem
Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Czynności laboratoryjne [CS36]
W małej skali [CS61]
Manipulowanie niewielkimi ilościami <1000 ml przez
dłużej niż 4 godzi na dzień. Czyszczenie wyposażenia,
szkła itd. pod wyciągiem przez 15 min. do 1 godz.
dziennie
Czyszczenie [CS47]
Nanoszenie wałkiem, pędzlem [CS51]
Czyszczenie zbiorników/aparatów oraz pojemników
[CS103]
Czyszczenie wyposażenia, szkła itd. pod wyciągiem
przez 15 min. do 1 godz. Dziennie
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Stosowane ilości

Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
zarządzanie ryzykiem

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie jako odczynnik chemiczny; CAS RN
108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC10, PROC15
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 4
Zastosowanie w laboratoriach włączając w to przesył
oraz czyszczenie wyposażenia
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]

Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
UE
15 kt
Regionalnie
1,5 kt
0,002
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Liczba dni emisji na rok
365
10
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
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Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,5
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,5
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
TCR 4:
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
4.1 Zdrowie
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
4.2 Środowisko
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.18. Zastosowanie jako płyn roboczy – użytkownicy przemysłowi
9.18.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Proces okresowy [CS55]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
W układzie dedykowanym [CS81]
Tabletkowanie [CS53]
Układy zamknięte [CS107]
Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Ponowna obróbka odrzutów [CS19]
Konserwacja/remonty urządzeń [CS5]
Magazynowanie [CS67]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie jako płyn roboczy; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU8, SU9
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC 8a, PROC 8b, PROC9
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC7
Zastosowanie jako płyn roboczy (oleje kablowe,
chłodziwa, izolatory, czynniki chłodzące, płyny
hydrauliczne w sprzęcie przemysłowym włączając w to
remonty i przesył
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Minimalizować narażenie poprzez częściową
hermetyzację czynności lub urządzeń oraz stosować
wentylację wywiewną w miejscach otwartych [E60]
Minimalizować narażenie poprzez częściową
hermetyzację czynności lub urządzeń oraz stosować
wentylację wywiewną w miejscach otwartych [E60]
Minimalizować narażenie poprzez częściową
hermetyzację czynności lub urządzeń oraz stosować
wentylację wywiewną w miejscach otwartych [E60]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
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[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
15 kt/rok
Regionalnie
1,5 kt/rok
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
100
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,01
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
0,0003
Współczynnik emisji do
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
Brak
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
4.1 Zdrowie
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
Magazynowanie [CS67]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

TOLUEN
Załącznik do Karty Charakterystyki
Strona 53 z 61

4.2 Środowisko

skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.19. Zastosowanie jako płyn roboczy – użytkownicy zawodowi
9.19.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
W układzie nie dedykowanym [CS82]
Przesył/wylewanie z pojemników [CS22]
Napełanianie urządzeń z bebnów lub pojemników
Napełnianie/przygotowanie sprzętu z bębnów lub
pojemników [CS45]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16] W
o
podwyższonych temperaturach (produkt w >80 C)
Ponowna obróbka odrzutów [CS19]
Konserwacja/remonty urządzeń [CS5]
W układzie nie dedykowanym [CS82]
Magazynowanie [CS67]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Sekcja 2.2
Metoda oceny
Charakterystyka produktu

Stosowane ilości

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie jako płyn roboczy; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU22
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC
8a, PROC9, PROC20
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 9a, ERC 9b
Zastosowanie jako płyn roboczy (oleje kablowe,
chłodziwa, izolatory, czynniki chłodzące, płyny
hydrauliczne w sprzęcie przemysłowym włączając w to
remonty i przesył
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Manipulować substancją w układzie o charakterze
przeważająco zamkniętym zaopatrzonym w wentylację
wywiewną [E49]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Opróżnić układ przez rozpoczęciem prac [E65]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Kontrola narażenia środowiska
EUSES 2.1.1
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
UE
15 kt/rok
Regionalnie
1,5 kt
Ułamek głównego źródła
0,002
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miejscowego
Liczba dni emisji na rok
365
10
Lokalny współczynnik
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,05
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,025
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,025
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
Brak
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
4.1 Zdrowie
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
4.2 Środowisko
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
zarządzanie ryzykiem
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9.20. Zastosowanie w produkcji i przetwórstwie wyrobów gumowych
9.20.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem
Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Przesył materiału [CS3]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Przesył materiału [CS3]
W układzie dedykowanym [CS81]
Ważenie dużych ilości [CS91]
Ważenie dużych ilości [CS91]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Odważanie w małej skali [CS90]
Sporządzanie przedmieszek dodatków [CS92]
Przesył materiału [CS3]
W układzie dedykowanym [CS81]
Przesył materiału [CS3]
Sporządzanie przedmieszek dodatków [CS92]
Proces okresowy [CS55]
Kalandrowanie (w tym w mieszalnikach typu Banbury)
[CS64]
Prasowanie niezwulkanizowanego kauczuku [CS73]

Wulkanizacja [CS70]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Zastosowanie w produkcji i przetwórstwie wyrobów
gumowych; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU8, SU9
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b,
PROC13, PROC14, PROC15, PROC21
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC 4, ERC 6d
Produkcja opon i wyrobów gumowych, włączając w to
przetwórstwo kauczuku, sporządzanie mieszanek
dodatków, wulkanizację, chłodzenie i wykańczanie
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Minimalizować narażenie poprzez częściową
hermetyzację czynności lub urządzeń oraz stosować
wentylację wywiewną w miejscach otwartych [E60]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej lub
wymuszonej (10 do 15 wymian powietrza na godzinę)
[E40]
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Chłodzenie gotwych wyrobów [CS71]

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Czynności laboratoryjne [CS36]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Konserwacja/remonty urządzeń [CS5]
Opróżnić urządzenia lub usunąć z nich substancję przed
rozpoczęciem prac konserwacyjnych/remontowych [E81]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
60 kt/rok
Regionalnie
6,0 kt/rok
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,01
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,003
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
0,0001
Współczynnik emisji do
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Brak
Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
Oszacowanie Narażenia
3.1 Zdrowie
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
3.2 Środowisko
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Sekcja 4
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
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4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.
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9.21. Produkcja mieszanin
9.21.1. Scenariusz Narażenia
Sekcja 1
Tytuł
Deskryptory

Procesy, zadania i czynności objęte niniejszym
scenariuszem

Sekcja 2
Sekcja 2.1
Charakterystyka produktu
Postać
Stężenie substancji w produkcie
Stosowane ilości
Częstotliwość i czas trwania zastosowania
Czynniki ludzkie, na które nie wpływa zarządzanie
ryzykiem
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na poziom
narażenia pracowników

Scenariusze cząstkowe
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Z poborem próbek [CS56]
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
Ogólne narażenie (układy zamknięte) [CS15]
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych
[CS37]
Ogólne narażenie (układy otwarte) [CS16]
Proces okresowy [CS55]
Z poborem próbek [CS56]
Z potencjałem do powstawania aerozoli [CS138]
Procesy okresowe w podywższonych temperaturach
[CS136]

Pobór próbek [CS2]
Czynności laboratoryjne [CS36]
Przesył dużych ilości materiału [CS14]

Tytuł Scenariusza Narażenia
Produkcja mieszanin; CAS RN 108-88-3
Sektor Zastosowania: SU3, SU10
Kategorie Procesu: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14,
PROC15
Kategorie Uwalniania do Środowiska: ERC2
Produkcja mieszanin, pakowanie, przepakowywanie
substancji i jej mieszanin w procesach ciągłych i
okresowych, włączając w to magazynowanie, przesył
materiałów, mieszanie, pakowanie w dużej i małej skali,
remonty oraz czynności laboratoryjne.
Warunki Operacyjne (WO) oraz Środki Zarządzania
Ryzykiem (ŚZR)
Kontrola narażenia pracowników
Ciecz, prężność par 0,5 – 10 kPa [OC4]
Obejmuje ilość substancji w produkcie do 100% (chyba,
że określono inaczej) [G13]
Nie dotyczy
Obejmuje narażenie codziennie w czasie do 8 godzin
(chyba, że określono inaczej) [G2]
Nie dotyczy
Jeśli nie określono inaczej, zakłada stosowanie w
temperaturze nie większej niż temperatura otoczenia o
o
20 C [G15]
Zakłada, że wdrożono podstawy bezpieczeństwa i
higieny pracy [G1]
Użytkownikom zaleca się skonsultowanie się z
obowiązującymi w ich kraju wartościami granicznymi na
stanowiskach pracy [G38]
Środki Zarządzania Ryzykiem
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]

Przesył materiału prowadzić w systemie zamkniętym lub
w obecności wentylacji wywiewnej [E66]
Stosować wentylację wywiewną w miejscach emisji
[E54]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
[EI18]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11] lub Czynność
wykonywać z dala od żródeł emisji lub miejsca
uwalniania [E77] względnie, jeśli technicznie nie jest to
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Mieszanie (układy zamknięte) [CS30]
Z potencjałem do powstawania aerozoli [CS138]
Czynności manualne [CS34]
Przesył/wylewanie z pojemników [CS22]
Przesył z/do bębnów oraz okresowy [CS8]
Produkcja wyrobów lub mieszanin na drodze
tabletkowania, prasowania, wytłaczania lub
pastylkowania [CS100]
Napełnianie bębnów i małych opakowań [CS6]

możliwe [G16] Stosować maskę z pochłaniaczem par
organicznych (zgodną z EN140 Typ A lub lepszy) oraz
rękawice (zgodne z EN374) jeżeli prawdopodobny jest
regularny kontakt ze skórą [PPE21]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (3 do 5
wymian powietrza na godzinę) [E11]
Czyszczenie urządzeń i konserwacja [CS39]
Opróżnić i wypłukać układ przed przystąpieniem do prac
konserwacyjnych [E55]
Magazynowanie [CS67]
Nie zidentyfikowano żadnych specjalnych środków
Z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem [CS137]
[EI18]
Sekcja 2.2
Kontrola narażenia środowiska
Metoda oceny
EUSES 2.1.1
Charakterystyka produktu
Toluen jest cieczą o przeciętnej lotności. Jego
rozpuszczalność w wodzie wynosi 573 mg/L, prężność
pary 4030 Pa, logPow 2,73. Jest substancją wysoce
podatną na biodegradację.
Stosowane ilości
UE
150 kt/rok
Regionalnie
15 kt/rok
1
Ułamek głównego źródła
miejscowego
Częstotliwość i czas trwania zastosowanie
Liczba dni emisji na rok
300
10
Czynniki środowiskowe, na które nie wpływa
Lokalny współczynnik
zarządzanie ryzykiem
rozcieńczenia dla wód
słodkich
Lokalny współczynnik
100
rozcieńczenia dla wód
Morskich
Warunki podane w dokumencie SPERC fact sheet (ESVOC SpERC 1.1.v1/Appendix C) dają następujące
współczynniki uwalniania
Pozostałe Warunki Operacyjne wpływające na narażenie Współczynnik emisji do
0,025
środowiska
powietrza przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,002
ścieków przez
zastosowaniem ŚZR
Współczynnik emisji do
0,0001
gleby przez
zastosowaniem ŚZR
Środki i warunki techniczne w miejscu stosowania
TCR 7: emisje poddawać oczyszczaniu, typowa
mające na celu ograniczenie zrzutów oraz emisji do
wydajność >0%
powietrza i gleby
Typowa sprawność technologii stosowanych w
oczyszczalniach ścieków wynosi 93,3 % [TCR 11]
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania
OMS 2: nie stosować osadów z oczyszczania ścieków
emisji
przemysłowych na gleby
Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Oszacowana skuteczność usuwania substancji w wyniku
działania osadu komunalnego 93,3 % [STP3]
Założony przepływ ścieków w komunalnej oczyszczalni
ścieków 2000 m3/dzień [STP5]
Warunki i środki związane z unieszkodliwianiem
ETW 3: unieszkodliwiać odpady zgodnie z
odpadów
obowiązującymi przepisami
Warunki i środki związane z odzyskiem odpadów
ERW 1: procesy odzysku/recyklingu prowadzić zgodnie
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Pozostałe środowiskowe środki kontroli dodatkowe do
wymienionych powyżej
Sekcja 3
3.1 Zdrowie

3.2 Środowisko

Sekcja 4
4.1 Zdrowie
4.2 Środowisko

z obowiązującymi przepisami
Brak
Oszacowanie Narażenia
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się, aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy DNEL i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Jeżeli wdrożone są zalecane ŚZR oraz WO nie oczekuje
się aby poziomy narażenia przekraczały wyznaczone
poziomy PNEC i odpowiednie wyniki charakterystyki
ryzyka są mniejsze od 1.
Wytyczne odnośnie sprawdzania zgodności ze
Scenariuszem Narażenia
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością.
Zapewnić, że stosowane są ŚZR oraz WO opisane
powyżej lub charakteryzujące się taką samą
skutecznością. Wymagana skuteczność usuwania ze
ścieków wynosi 93,3 % co odpowiada wartościom
typowym.

