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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: Kwas fosforowy 69-77%, MGA (P2O5 50-56%)
· Synonimy kwas ortofosforowy 69-77%

· Numer artykułu: 9722014133
· Numer WE:

231-633-2
· Numer indeksu:

015-011-00-6
· Numer rejestracji 01-2119485924-24-0005
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Półprodukt
Odczynniki laboratoryjne
Środek do rozpuszczania kamienia kotłowego
Inhibitor korozji
Środek korygujący pH
Środek pomocniczy do obróbki
Środek odtłuszczający
Nawóz
Obróbka powierzchni metalu
Brak niezalecanych zastosowań.

· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:

Rotem Amfert Negev Ltd.
Mishor Rotem Plants,
M.P. Arava 8680001
ISRAEL
Tel: +972-8-6465343
E-mail: msdsinfo@icl-group.com

Dostawca (za wyjątkiem Włoch ):
ICL Fertilizers Europe C. V.
Fosfaatweg 48 1013 BM
P.O. Box 313, 1000 AH Amsterdam,
The Netherlands
Tel.: +31-(0)20-5815132
Faks: +31-(0)20-6868328
E-mail: Richard.vanderSluis@icl-group.com

Wyłączny przedstawiciel:
ICL Italy S.r.l. Milano
Via Monteverdi 11, 20131, Milano,
Italy
Tel: +39-02-20487221
Faks: +39-02-2049449
E-mail: info@icl-italy.it

· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel. w Europie: +31-205-815100 (24 godziny na dobę, 365 dni w roku)
Tel. w Izraelu: +972-8-6504777 (24 godziny na dobę, 365 dni w roku)
                      +972-8-6504915
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* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS05 działanie żrące

Met. Corr.1 H290 Może powodować korozję metali.

Skin Corr. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS05 GHS07

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

· Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną

odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3 Substancje
· Nazwa wg nr CAS

7664-38-2 kwas ortofosforowy  69-77%
· Numer WE: 231-633-2

(ciąg dalszy na stronie 3)
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· Numer indeksu: 015-011-00-6
· SVHC żaden

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne:

Nie pozostawiać osób porażonych bez nadzoru.
Ochrona osobista dla udzielającego pierwszej pomocy.
Natychmiast sprowadzić lekarza.
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosować sztuczne oddychanie.
W przypadku utraty oddechu zastosować terapię tlenową.

· Po wdychaniu:
Porażonego wyprowadzić na świeże powietrze i spokojnie ułożyć.
Zadbać o świeże powietrze.
Natychmiast sprowadzić lekarza.

· Po styczności ze skórą:
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

· Po styczności z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Natychmiast wezwać lekarza.

· Po przełknięciu:
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
UWAGA: Nigdy nie podawać osobie nieprzytomnej nic do picia.

· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Dolegliwości żołądkowo-jelitowe

· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

· 5.1 Środki gaśnicze
· Przydatne środki gaśnicze:

Produkt jest niepalny.
Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie
alkoholu.

· Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem
· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą uwolnić się:
Tlenki fosforu (np. P2O5)

· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
Nosić pełne ubranie ochronne.

· Inne dane
Zagrożone zbiorniki ochłodzić strumieniem wody.

(ciąg dalszy na stronie 4)
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Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.

· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, wermikulit, materiał wiążący kwasy)
Zastosować środek neutralizujący.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zbiorniki zamknąć szczelnie.
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Przy rozcieńczaniu dawać najpierw wodę i wmieszać produkt.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:

Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
Stosować zbiorniki z poliolefinów.
Przewidzieć podłogę odporną na kwasy.
Materiał nadający się na zbiorniki i rurociągi: stal szlachetna.

· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:
Nie składować w styczności z reduktorami.
Nie składować w styczności z metalami.
Nie składować w styczności z alkaliami (ługami).

· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
· Zalecana temperatura składowania:

Kwas fosforowy, roztwór   93%: +35 -  +42°C
                                            85%: +28 -  +42°C
                                            80%: +15 -  +42°C
                                          <75%:  brak potrzeby przy podgrzewaniu
(w celu uzyskania pozostałych stężeń kwasu należy zastosować interpolację)

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
 PL 
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* SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

· 8.1 Parametry dotyczące kontroli

· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

7664-38-2 kwas fosforowy(V)

NDS (PL) NDSCh: 2 mg/m3

NDS: 1 mg/m3

IOELV (EU) NDSCh: 2 mg/m3

NDS: 1 mg/m3

· Wartości DNEL
Dotyczy pracowników:
Długoterminowe działania miejscowe (wziewnie) DNEL: 1 mg/m³
Krótkoterminowe działania miejscowe (wziewnie) DNEL: 2 mg/m³
długoterminowe działania ogólnoustrojowe (wziewnie) DNEL: 10.7 mg/m³
Populacja ogólna:
Długoterminowe działania miejscowe (wziewnie) DNEL: 0.36 mg/m³
długoterminowe działania ogólnoustrojowe (doustnie) DNEL: 4.57 mg/kg masy ciała/dzień

· Wartości PNEC
nie do użytku
Toksyczność kwasu fosforowego jest związana z jego kwasową naturą. Nie można uzyskać rodzajowej wartości PNEC
(woda) ponieważ efekty w dużym stopniu zależą od pH wody odbierającej oraz wysokiej zmienności jej pojemności
buforowej.

· 8.2 Kontrola narażenia
· Ogólne środki ochrony i higieny:

Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Podczas pracy nie jeść i nie pić.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.

· Ochrona dróg oddechowych:
Ochrona dróg oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgły.
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub
dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.
Urządzenie filtrujące na krótki czas: ABEK
Filtr A/P2
(EN 14387, EN 143)

· Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji /
preparatu.

· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Kauczuk butylowy (0.7 mm)
Kauczuk nitrylowy (0.4 mm)
Kauczuk chloroprenowy (0.5 mm)
Kauczuk fluorowy (Viton) (0.4 mm)
Kauczuk naturalny (lateks) (0.5 mm)

(ciąg dalszy na stronie 6)
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Rękawice z neoprenu (0.5 mm)
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice ≥8 h
· Nie nadają się rękawice z następujących materiałów: Rękawice ze skóry
· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknięte (EN 166)

· Ochrona ciała:
Odzież ochronna kwasoodporna
Wysokie buty

· Ograniczenie i kontrola narażenia środowiska
Należy unikać usuwania kwasu fosforowego do miejskiej sieci wodociągowej, wód i gleb powierzchniowych ponieważ
oczekuje się że takie usunięcie spowoduje istotne zmiany pH.

· Środków kontroli ryzyka
W przypadku usuwania substancji do wód otwartych wymagane jest regularne kontrolowanie wartości pH przed usunięciem
i w trakcie usuwania. Usuwanie trzeba prowadzić w sposób zapewniający zminimalizowanie zmian pH odbierających wód
powierzchniowych. Na ogół większość organizmów wodnych może tolerować wartości pH w zakresie od 6 do 9.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygląd:

Forma: Roztwór
Kolor: Jasnozielony

· Zapach: Bez zapachu
· Próg zapachu: nie do użytku

· Wartość pH (23 g/l) w 20 °C: <1

· Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -18 +27 °C (WE A.1)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: 138-171 °C (1013 hPa)

· Temperatura zapłonu: nie do użytku
Ten produkt to substancja nieorganiczna.

· Palność (ciała stałego, gazu): Materiał nie jest zapalny.
(w oparciu o structure molekularną)

· Temperatura palenia się: nie do użytku

· Temperatura rozk³adu: >200 °C
Rozkład termiczny z odszczepieniem wody.

· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.
(w oparciu o structure molekularną)

· Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
(w oparciu o structure molekularną)

· Granice niebezpieczeństwa wybuchu: żaden
(ciąg dalszy na stronie 7)
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· Właściwości utleniające: żadne
Ta substancja nie zawiera żadnych grup o właściwościach
utleniających.

· Prężność par w 20 °C: 4 Pa
· Gęstość względna w 20 °C 1,580-1,685 g/cm3 (WE A.3)
· Gęstość par 3,4 (powietrze=1)
· Szybkość parowania nie do użytku

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda w 20 °C: >1000 g/l

· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie do użytku
Ta substancja to nieorganiczny związek chemiczny.

· Lepkość w 20 °C: 1,1 - 600 mPa.s (5% - 105%)
· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

· 10.1 Reaktywność
Korodujące wobec metali.
Reakcje z czynnikami redukującymi.
Reakcje z alkaliami (ługami).
Amoniak (NH₃), F₂, Trójtlenek siarki (SO₃), Tlenki fosforu (np. P₂O₅).

· 10.2 Stabilność chemiczna Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z metalami z wytworzeniem się wodoru.
Reakcje z alkaliami (ługami).

· 10.4 Warunki, których należy unikać Dla uniknięcia rozkładu termicznego - nie przegrzewać.
· 10.5 Materiały niezgodne:

Alkalia
Metale
Materiały organiczne

· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki fosforu (np. P2O5)

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Toksyczność ostra

Działa szkodliwie po połknięciu.

· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:

Ustne LD50 >300, ≤2000 mg/kg (szczur) (równoważne OECD 423)

· Symptomy specyficzne w próbie na zwierzętach:
Kwas fosforowy sklasyfikowano jako substancję o działaniu żrącym na skórę i z tego powodu nie trzeba wykonywać testów
ostrej toksyczności skórnej oraz ostrej toksyczności inhalacyjnej.

· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
· Działanie żrące/drażniące na skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
(ciąg dalszy na stronie 8)
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· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Žadne działanie uczulające nie jest znane.
Kwas fosforowy sklasyfikowano jako substancję o działaniu żrącym na skórę i z tego powodu nie trzeba wykonywać dalszych
badań oceniających jego działanie uczulające na skórę.

· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Po połknięciu silne skutki żrące w rejonie jamy ustnej i gardła oraz niebezpieczeństwo przedziurawienia przełyku i żołądka.

· Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Ta substancja ma niski potencjał biokumulacyjny ponieważ jest wysoce rozpuszczalna w wodzie a poziom fosforanów w
organizmie jest regulowany przez homeostazę.
Do celów oceny ryzyka uznaje się, że wchłanianie przez usta zachodzi w stopniu od 50 do 100%, wchłanianie inhalacyjne
zachodzi w 100%, a wchłanianie przez skórę od 50 do 100%.
Należy oczekiwać rozległej dystrybucji w obrębie organizmu, a substancja będzie wydalana głównie z moczem. Badania
wspierające wykazały zwiększony wychwyt fosforu przez kości oraz zwiększone wydalanie fosforu w moczu po przedłużonym
podawaniu kwasu fosforowego z pokarmem i wspierają początkową ocenę toksykokinetyczną.

· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
żadne
(Zgognie z OECD 471, OECD 473, OECD 476 test(y))

· Karcenogenność:
brak dostępnych danych
(nie trzeba wykonywać badań nad karcenogennością ponieważ ta substancja nie jest genotoksyczna)

· Toksyczność reprodukcyjna:
brak konieczności klasyfikacji
toksyczność reprodukcyjna: NOAEL≥500 mg/kg masy ciała/dzień ; szczur; ustne (OECD 422)
toksyczność rozwojowa: NOAEL≥410 mg/kg masy ciała/dzień ; szczur; ustne
toksyczność matczyna: NOAEL≥410 mg/kg masy ciała/dzień ; szczur; ustne (równoważne OECD 414)

· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Ustne NOAEL 250 mg/kg masy ciała/dzień (szczur) (OECD 422 (podprzewlekłe))
substancja nie powinna podlegać klasyfikacji pod kątem STOT - wielokrotna ekspozycja

· Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczność
· Toksyczność wodna:

Toksyczność kwasu fosforowego jest związana z jego kwasową naturą i w związku z tym zależy bardziej od stężenia niż od
dawki.

EC50/48 h (statyczny) >100 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202, słodkowodne)

EC50/72 h (statyczny) >100 mg/L (algi) (OECD 201, słodkowodne)

median lethal pH 96h 3-3,25 (Bluegill fish)
śmiertelność ryb jest spowodowana niskimi wartościami pH

· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Ta substancja jest nieorganiczna i z tego powodu nie dotyczą jej testy biodegradacji.
Kwas fosforowy dysocjuje w wodzie na jony H3O+, H2PO4–, HPO4- -, które nie podlegają dalszemu rozkładowi.

· Inne wskazówki:
Produkt nie powinien się dostać w większych ilościach do ścieków, ponieważ może działać jako składnik odżywczy roślin i
powodować eutrofizację.

(ciąg dalszy na stronie 9)
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· 12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie ulega akumulacji w organizmach żywych.
Ta substancja jest wysoce rozpuszczalna w wodzie i dysocjuje w wysokim stopniu.
Kwas fosforowy dysocjuje w wodzie na jony H3O+, H2PO4–, HPO4- -, które są wszechobecne w środowisku.
Kwas fosforowy jest wchłaniany pod postacią anionów fosforanowych. Ten anion to niezbędny składnik organizmu.

· 12.4 Mobilność w glebie
Ta substancja jest wysoce rozpuszczalna w wodzie i dysocjuje w wysokim stopniu.
W przypadku rozlania na glebę kwas fosforowy będzie infiltrować w dół i ulegnie częściowemu zneutralizowaniu przez
rozpuszczenie niektórych materiałów gleby. Po osiągnięciu najniższego poziomu kwas fosforowy ulegnie dyspersji i
rozcieńczeniu. Z tego powodu ocenę wpływu na środowisko należy ograniczyć do kompartmentu wodnego.

· Skutki ekotoksyczne:
· Zachowanie się w oczyszczalniach:

Kwas fosforowy ma niskie działanie toksyczne na mikroorganizmy - w zakładzie oczyszczania ścieków mikroorganizmy
zawsze podlegają ekspozycji na niskie wartości pH i działanie głównie jonów H2PO4- i HPO4- -, które są ich niezbędnym
składnikiem odżywczym, a nie substancją macierzystą kwasu fosforowego.

· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Ocena nie jest konieczna w przypadku substancji nieorganicznych.
· vPvB: Ocena nie jest konieczna w przypadku substancji nieorganicznych.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Wylewanie większych ilości do kanalizacji lub wód może doprowadzić do obniżenia pH. Obniżone pH szkodzi organizmom
wodnym. W rozcieńczeniu odpowiadającym stężeniu użytkowemu wartość pH ulega znacznemu podwyższeniu, tak więc ścieki
odprowadzane do kanalizacji po użyciu produktu tylko słabo zagrażają wodom.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Małe ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i wylać. Większe ilości należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami
urzędowymi.

· Europejski Katalog Odpadów

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:

Opakowania zanieczyszczone należy dokładnie opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą być poddane ponownemu
przetworzeniu.
Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak materiał.
Utylizacja musi być dokonane zgodnie z wymogami władz lokalnych.

· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

* SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

· 14.1 Numer UN
· ADR, IMDG, IATA UN1805
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR 1805 KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR
· IMDG, IATA KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR

(ciąg dalszy na stronie 10)
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· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

· ADR

· Klasa 8 (C1) materiały żrące
· Nalepka 8 
· IMDG, IATA

· Class 8 materiały żrące
· Label 8 
· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Zagrożenia dla środowiska: żaden
· Zanieczyszczenia morskie: Nie
· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały żrące
· Liczba Kemlera: 80
· Numer EMS: F-A,S-B
· Segregation groups Acids
· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC kategorię zanieczyszczenia : z
rodzaj statku : 3

· Transport/ dalsze informacje:

· ADR
· Kodów zakazu przewozu przez tunele E 
· UN "Model Regulation": UN 1805 KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR, 8, III

* SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Dyrektywą  2000/60 WE (fosforany)

· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS05 GHS07

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

(ciąg dalszy na stronie 11)
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· Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną

odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
· Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

· Przepisy poszczególnych krajów:

· Wskazówki odnośnie ograniczenia zatrudnienia: Uwzględnić ograniczenia zatrudnienia młodzieży.

· Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
· Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 żaden
· Stan rejestracji (lista zasobów chemicznych):

Taiwan (TCSI) : Substancja na liście
Thailand (TECI) : Substancja na liście
United States (TSCA) : Substancja na liście
Canada (DSL) : Substancja na liście
Australia (AICS) : Substancja na liście
Japan (ENCS) : Substancja na liście
Korea (KECL) : Substancja na liście
Philippines (PICCS) : Substancja na liście
China (IECSC) : Substancja na liście
NTP (National Toxicology Program) : Brak substancji na liście
IARC (International Agency for Research on Cancer) : Brak substancji na liście

· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Została przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego.

* SEKCJA 16: Inne informacje

· Wydział sporządzający wykaz danych:
HERA Division
telephone: +/972-8-6297835
telefax: +/972-8-6297832
www.icl-ip.com
e-mail:msdsinfo@icl-group.com

· Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern

(ciąg dalszy na stronie 12)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substancje powodujące korozję metali – Kategoria 1
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Skin Corr. 1B: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1B

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Sekcje, w których miały miejsce zmiany są zaznaczone gwiazdką umieszczoną po lewej stronie ramki

· Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie (dalej „Informacje”) są przedstawione w dobrej wierze i
uważa się je za prawidłowe w chwili ich opublikowania, Rotem Amfert Negev Ltd. nie zapewnia się żadnych gwarancji
odnośnie do ich kompletności i dokładności. Informacje są dostarczane pod warunkiem, że osoby otrzymujące je we własnym
zakresie, przed użyciem określą ich bezpieczeństwo i przydatność do własnych celów. W żadnym wypadku Rotem Amfert
Negev Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania lub polegania na niniejszych
informacjach.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU ANI INNEGO RODZAJU W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB PRODUKTU, KTÓREGO
DOTYCZĄ INFORMACJE.
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3 | P a g e  
 

1. ES 1: Wytwarzanie; Wytwarzanie substancji 

1.1. Rozdział tytułowy 
Środowisko 

 Wytworzenie substancji ERC 1 

Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 1 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia. PROC 4 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 

napełniania wraz z ważeniem) 

PROC 9 

Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. PROC 15 

 

1.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

1.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 1 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

1.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

1.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 
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Zastosowanie w zamkniętym, ciągłym procesie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem. 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

1.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 3 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub formulacja). 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

1.2.5. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 4, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
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1.2.6. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8b 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

1.2.7. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 9 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 
 

1.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

1.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 1 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

1.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 1 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.08 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

1.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 2 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 
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Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

1.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 3 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.011 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.011 
 

1.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 9, PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 
 

1.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.012 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.26 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.012 
 
 

1.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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2. ES 2: Formulacja; Formulacja preparatów 
 

2.1. Rozdział tytułowy 
Środowisko 

Formulacja w mieszaninę ERC 2 

Pracownik 

 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 

PROC 1 

 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 

PROC 2 

 Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia. PROC 4 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

   Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

 Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 
 

2.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

2.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 2 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

2.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

2.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 
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Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym, ciągłym procesie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem. 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 
‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

2.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 3 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub formulacja). 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

2.2.5. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 4, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
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Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

2.2.6. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 8a 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

2.2.7. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8b 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

2.2.8. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 9 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

2.2.9. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Unikać działań wiążących się z narażeniem w ciągu więcej niż 1 godz. dziennie. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

2.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

2.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 2 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

2.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 1 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.08 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

2.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 2, PROC 8a, PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

2.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 3 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.011 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.011 
 

2.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 5, PROC 9, PROC 15 
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Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 
 

2.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.012 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.26 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.012 
 
 

2.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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3. ES 3: Zastosowanie przez profesjonalnych pracowników; 

Formulacja or. pakowanie (przepakowywanie) substancji i 

mieszanin;  
 

3.1. Rozdział tytułowy 
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (SU 1) 

Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) (SU 10) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji 

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach). 

 ERC 8d, ERC 8a 

  Pracownik 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 
 

3.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

3.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8d, ERC 8a 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

3.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 8b, PROC 9, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Używać odpowiednich rękawic testowanych wg EN374. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

3.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8a 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  
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Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Używać odpowiednich rękawic testowanych wg EN374. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 
 

3.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Unikać działań wiążących się z narażeniem w ciągu więcej niż 15 min. dziennie. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Używać odpowiednich rękawic testowanych wg EN374. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

3.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

3.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8d, ERC 8e 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

3.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 5, PROC 9 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

3.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 8a, PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.501 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.047 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.501 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.501 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.002 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.501 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.047 
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3.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.011 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.011 
 

3.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 9 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

3.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 
 
 

3.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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4. ES 4: Formulacja; Formulacja materiałów  
 

4.1. Rozdział tytułowy 
Środowisko 

Formulacja do stałej matrycy ERC 3 

Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 1 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia. PROC 4 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Napylanie przemysłowe PROC 7 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie PROC 14 

  Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 
 

4.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

4.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 3 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

4.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

4.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 
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Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym, ciągłym procesie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem. 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

4.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 3 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub formulacja). 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na  godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

4.2.5. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 4 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

4.2.6. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 14, PROC 8a 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

4.2.7. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 7 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
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4.2.8. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8b 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

4.2.9. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 9 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 
‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

4.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

4.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 3 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

4.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 1 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.08 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

4.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 2, PROC 8a 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 
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Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

4.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 3 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.011 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.011 
 

4.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 5 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 
 

4.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 7 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.48 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.045 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.48 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.48 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.96 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.48 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.045 
 
 

4.3.7. Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.012 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.26 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.012 
 

4.3.8. Narażenie pracownicze: PROC 14, PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 

4.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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5. ES 5: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Przemysłowe zastosowanie, w wyniku którego powstają 

inne substancje (stosowanie półproduktów); Synteza 

chemiczna; 
 

5.1. Rozdział tytułowy 
Półprodukty (PC 19) 

Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy naftowej) (SU 8) 

Produkcja chemikaliów wysokowartościowych (SU 9) 

Środowisko 

Zastosowanie półproduktu ERC 6a 

Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 1 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia. PROC 4 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie PROC 14 

  
Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 

 

5.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

5.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 6a 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

5.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
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5.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym, ciągłym procesie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem. 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

5.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 3 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub formulacja). 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

5.2.5. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 4, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

5.2.6. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8a, PROC 14 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

5.2.7. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8b 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

5.2.8. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 9 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 
 

5.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

5.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 6a 
Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 

 

5.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 1 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.08 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

5.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 2, PROC 8a 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

5.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 3 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.011 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.011 
 

5.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 
 
 

5.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.012 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.26 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.012 
 

5.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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6. ES 6: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji 

pomocniczych; Synteza chemiczna; 
 

6.1. Rozdział tytułowy 
Półprodukty (PC 19) 

Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy naftowej) (SU 8) 

Produkcja chemikaliów wysokowartościowych (SU 9) 

Środowisko 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 

włączenia do lub na powierzchnię wyrobu). 

ERC 6b 

Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 1 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia PROC 4 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie PROC 14 

  Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 
 

6.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

6.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 6b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

6.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

6.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2



 

25 | P a g e  
 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym, ciągłym procesie ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem. 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

6.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 3 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub formulacja). 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

6.2.5. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 4, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

6.2.6. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8a, PROC 14 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

6.2.7. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8b 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

6.2.8. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 9 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w częściowo zamkniętym procesie z możliwością narażenia. 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 
 

 

6.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

6.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 6b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

6.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 1 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.04 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.08 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.04 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

6.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 2, PROC 8a 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.037 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.401 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.802 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.401 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.037 
 

6.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 3 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.011 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.011 
 

6.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 

 

6.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.012 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.26 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.012 
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6.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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7. ES 7: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Zastosowanie w obróbce powierzchni metalowych i 

niemetalowych, w wyniku którego substancje nie stają się 

częścią wyrobu/ w wyniku którego substancje stają się 

częścią wyrobu; Obróbka powierzchniowa ;  

 

7.1. Rozdział tytułowy 
Metale nieszlachetne i stopy (PC 7) 

Produkty do obróbki powierzchni metalowych. (PC 14)  

Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych. (PC 15) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 

35) Produkcja metali nieszlachetnych, w tym stopów. (SU 14) 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15)  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych. (SU 17) 

Środowisko 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 

włączenia do lub na powierzchnię wyrobu), Zastosowanie w obiekcie przemysłowym 

prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu. 

ERC 4 / ERC 5 

  Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze 

sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 

zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia PROC 4 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Napylanie przemysłowe PROC 7 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego celu 

linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Nakładanie pędzlem lub wałkiem PROC 10 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. 

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie.                   

Zastosowanie paliw 

PROC 13 

PROC 14 

PROC 16 

 

 

DD 

 

 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach lub 

wyrobach. 

PROC 21 

Wytwarzanie i przetwarzanie minerałów i/lub metali w znacznie podwyższonej temperaturze.  PROC 22 

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze. PROC 23 

Inne operacje wysokotemperaturowe z metalami. PROC 25 

 

7.2. Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
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7.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 4, ERC 5 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

7.2.2. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, 

PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14,  PROC 16, PROC 19 
 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 
 

7.2.3. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 7 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

7.2.4. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

7.2.5. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 22, PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 
 

7.2.6. Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 25 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 90.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

7.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

7.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 4, ERC 5 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

7.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 2 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 
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Inhalacja, lokalne, ostre 0.002 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

7.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 14, PROC 16 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.02 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

7.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

7.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 7 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

7.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 21, PROC 22, PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.013 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.14 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.56 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.28 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.013 
 

7.3.7. Narażenie pracownicze: PROC 25 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.07 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.07 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.07 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.28 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.14 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

7.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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8. ES 8: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Zastosowanie w obróbce powierzchni metalowych i 

niemetalowych jako substancji pomocniczej; Obróbka 

powierzchniowa;  
 

8.1 Rozdział tytułowy 
Metale nieszlachetne i stopy (PC 7) 

Produkty do obróbki powierzchni metalowych. (PC 14)  

Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych. (PC 15) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Produkcja metali nieszlachetnych, w tym stopów. (SU 14) 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15)  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych. (SU 17) 

Środowisko 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia 

do lub na powierzchnię wyrobu) 

ERC 6b 

Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze 

sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 

zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia PROC 4 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Napylanie przemysłowe PROC 7 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego celu 

linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Nakładanie pędzlem lub wałkiem PROC 10 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. PROC 13 

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie PROC 14 

  Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach lub 

wyrobach. 

PROC 21 

Wytwarzanie i przetwarzanie minerałów i/lub metali w znacznie podwyższonej temperaturze.  PROC 22 

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze. PROC 23 

Inne operacje wysokotemperaturowe z metalami. PROC 25 
 

8.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 

8.2.1   Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 6b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
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8.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, 

PROC 8a, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

8.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 7 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 
 

8.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 8b 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 
‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

8.2.5 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 
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Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

8.2.6 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 22, PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażen ia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

8.2.7 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 25 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 90.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
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8.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

8.3.2 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 6b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

8.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 2 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.002 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

8.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 3, PROC 9, PROC 13, PROC 14 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.02 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

8.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

8.3.6 Narażenie pracownicze: PROC 7 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.48 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.045 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.48 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.48 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.96 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.48 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.045 
 

8.3.7 Narażenie pracownicze: PROC 8b 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.012 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.13 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.26 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: ART 1.0) 0.13 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.012 
 

8.3.8 Narażenie pracownicze: PROC 21, PROC 22, PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.013 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.14 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.56 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.28 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.013 
 

8.3.9 Narażenie pracownicze: PROC 25 
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Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.07 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.07 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.07 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.28 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.14 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

8.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES 
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9 ES 9: Zastosowanie przez profesjonalnych pracowników; 

Zastosowanie w obróbce powierzchni metalowych i 

niemetalowych; Obróbka powierzchniowa;  
 

9.1 Rozdział tytułowy 
Metale nieszlachetne i stopy (PC 7) 

Produkty do obróbki powierzchni metalowych. (PC 14)  

Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych. (PC 15) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Produkcja metali nieszlachetnych, w tym stopów. (SU 14) 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15)  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych. (SU 17) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na    ERC 8e, ERC 8b 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji  

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach).                   

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub     ERC 8d, ERC 8a 

na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie niereaktywnej  

substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w  

pomieszczeniach).                         

 Pracownik 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych.                                                              PROC 5  

Nakładanie pędzlem lub wałkiem                                                                                            PROC 10 

Napylanie nieprzemysłowe                                                                                PROC 11 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie.                                                          PROC 13 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją                                                                PROC 19  

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na                          PROC 21 

materiałach lub wyrobach.                   

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze.    PROC 23 

Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w/na materiałach       PROC 24 

i/lub wyrobach.              

 
9.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 

9.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 

9.2.2 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8d, ERC 8a 
 

            Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 

 

9.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 10 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  
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Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

9.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 11, PROC 13, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

9.2.5 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

9.2.6 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

9.2.7 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 24 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 75.0 % 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 

9.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

9.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b, ERC 

8d, ERC 8a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 

9.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 5 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.06 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.06 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

9.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 10, PROC 13, PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

9.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 11 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.056 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 
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Działania połączone, ogólne, długoterminowe 

 

 

 

 0.056 

 
9.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 21 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.3 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.028 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.3 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.3 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.3 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.028 

9.3.6 Narażenie pracownicze: PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.18 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.017 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.18 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.18 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.72 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.36 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.017 

9.3.7 Narażenie pracownicze: PROC 24 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.45 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.042 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.45 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.45 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.8 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.9 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.042 

9.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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10 ES 10: Zastosowanie przez profesjonalnych 

pracowników; Zastosowanie w obróbce powierzchni 

metalowych i niemetalowych; Obróbka powierzchniowa;  
 

10.1 Rozdział tytułowy 
Metale nieszlachetne i stopy (PC 7) 

Produkty do obróbki powierzchni metalowych. (PC 14)  

Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych. (PC 15) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Produkcja metali nieszlachetnych, w tym stopów. (SU 14) 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15)  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych. (SU 17) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 

zewnątrz); Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię 

wyrobu (w pomieszczeniach). 

ERC 8f, ERC 8c 

  Pracownik 

Nakładanie pędzlem lub wałkiem PROC 10 

Napylanie nieprzemysłowe PROC 11 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. PROC 13 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach lub 

wyrobach. 

PROC 21 

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze. PROC 23 

Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w/na materiałach 

i/lub wyrobach. 

PROC 24 

   

10.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

10.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8f, ERC 8c 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

10.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 10 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 
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Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

10.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 11, PROC 13, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

10.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

10.2.5 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

10.2.6 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 24 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 75.0 % 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

12.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

12.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8f, ERC 8c 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

12.3.2. Narażenie pracownicze: PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

12.3.3. Narażenie pracownicze: PROC 11 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.056 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.056 
 

12.3.4. Narażenie pracownicze: PROC 21 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.3 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.028 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.3 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.3 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.3 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.028 
 

12.3.5. Narażenie pracownicze: PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 
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Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.18 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.017 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.18 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.18 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.72 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.36 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.017 
 

12.3.6. Narażenie pracownicze: PROC 24 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.15 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.014 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.15 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.15 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.6 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.3 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.014 
 

12.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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11 ES 11: Resurs (pracownik obiektu przemysłowego); 

Resurs wyrobów metalowych i niemetalowych po obróbce 

kwasem fosforowym; Obróbka powierzchniowa ;  
 

11.1 Rozdział tytułowy 
Metale nieszlachetne i stopy (PC 7) 

Produkty do obróbki powierzchni metalowych. (PC 14)  

Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych. (PC 15) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Produkcja metali nieszlachetnych, w tym stopów. (SU 14) 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15)  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych. (SU 17)  

Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne. (AC 2) 

Wyroby metalowe (AC 7) 

Środowisko 

Przetwarzanie wyrobów w obiektach przemysłowych o wysokim stopniu uwalniania;     ERC 12b, ERC 12a 

Przetwarzanie wyrobów w obiektach przemysłowych o niskim stopniu uwalniania.      

Pracownik 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach         PROC 21 

lub wyrobach.             

Wytwarzanie i przetwarzanie minerałów i/lub metali w znacznie podwyższonej                PROC 22 

temperaturze.           

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze.     PROC 23 

Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w/na materiałach        PROC 24 

i/lub wyrobach.                       

  

11.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

11.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 12b, ERC 12a 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

11.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

11.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 22 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

11.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 23, PROC 24 

 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

11.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

11.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 12b, ERC 12a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

11.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 21 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.02 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.02 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.02 
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Inhalacja, lokalne, ostre 0.08 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.04 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

11.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 22 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.019 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.2 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.2 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.8 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.4 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.019 
 

11.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.013 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.14 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.56 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.28 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.013 
 

11.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 24 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.013 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.14 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.14 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.56 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.28 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.013 
 

11.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES
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12 ES 12: Resurs (pracownik profesjonalny); Resurs 

wyrobów metalowych i niemetalowych po obróbce 

kwasem fosforowym, w zastosowaniu profesjonalnym; 

Obróbka powierzchniowa;  
 

12.1 Rozdział tytułowy 
Metale nieszlachetne i stopy (PC 7) 

Produkty do obróbki powierzchni metalowych. (PC 14)  

Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych. (PC 15) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Produkcja metali nieszlachetnych, w tym stopów. (SU 14) 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15)  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń transportowych. (SU 17)  

Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne. (AC 2) 

Wyroby metalowe (AC 7) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach); ERC 11a, ERC 10a 

Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (na zewnątrz). 

Pracownik 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach         PROC 21 

lub wyrobach.  

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze.  PROC 23 

Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obróbka substancji związanych w/na materiałach       PROC 24 

i/lub wyrobach.   

 

12.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

12.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 11a, ERC 10a 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

12.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

12.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

12.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 24 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 75.0 % 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

12.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

12.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 11a, ERC 10a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

12.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 21, PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.06 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 
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Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.06 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.06 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.24 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.12 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

12.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 24 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.15 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.014 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.15 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.15 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.6 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.3 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.014 
 

12.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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13 ES 13: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Zastosowanie w środkach czyszczących; Środki 

czyszczące;  

 
13.1 Rozdział tytułowy 
Produkty biobójcze (PC 8)  

Środki polerujące i mieszanki woskowe (PC 31) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Inne (PC 0) 

Produkcja wyrobów spożywczych (SU 4) 

Opieka zdrowotna (SU 20) 

Inne (SU 0) 

Środowisko 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 

włączenia do lub na powierzchnię wyrobu). 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 

włączenia do lub na powierzchnię wyrobu). 

Zastosowanie płynu funkcjonalnego w obiekcie przemysłowym. 

ERC 6b 

 

ERC 4 

 

ERC 7 

Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 1 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia. 

PROC 3 

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia PROC 4 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Napylanie przemysłowe PROC 7 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu.  

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu.  

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Nakładanie pędzlem lub wałkiem PROC 10 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. PROC 13 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 
 

13.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 

13.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 6b, ERC 4, ERC 7 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

13.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 

PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 19 
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Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

13.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 7 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

13.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

13.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 6b, ERC 4, ERC 7 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

13.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 1, PROC 2 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.002 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

13.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 13 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.006 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.006 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.012 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

13.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19 
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Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

13.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 7 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.056 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.056 
 

13.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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14 ES 14: Zastosowanie przez profesjonalnych 

pracowników; Detergent i środek czyszczący; Środki 

czyszczące;  
 

14.1 Rozdział tytułowy 
Produkty biobójcze (PC 8)  

Środki polerujące i mieszanki woskowe (PC 31) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Inne (PC 0) 

Opieka zdrowotna (SU 20) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub 

na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie niereaktywnej 

substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w 

pomieszczeniach). 

  ERC 8d, ERC 8a 

 

 

 
Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na 
powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji 
pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach). 

    ERC 8e, ERC 8b 
    

Pracownik 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Nakładanie pędzlem lub wałkiem PROC 10 

Napylanie nieprzemysłowe PROC 11 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. PROC 13 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 
 

14.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

14.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

14.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, 

PROC 10, PROC 13, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 
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Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

14.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 11 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

14.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

14.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8d, ERC 8a, ERC 

8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

14.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 5 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.06 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.06 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.12 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.06 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

14.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 

19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.03 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.3 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

14.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 11 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.056 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.056 
 

14.4 Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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15 ES 15: Konsumenckie zastosowanie; 

Środki polerujące i mieszanki woskowe; Środki 

czyszczące  
 

15.1 Rozdział tytułowy 
Produkty biobójcze (PC 8)  

Środki polerujące i mieszanki woskowe (PC 31) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Inne (PC 0) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub    ERC 8d, ERC 8a 

na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie niereaktywnej  

substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w  

pomieszczeniach). 

Konsumentów 

Środki polerujące i mieszanki woskowe PC 31 
 

15.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 

15.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8d, ERC 8a 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

15.2.2 Kontrola narażenia konsumentów: PC 31 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 0.1 g/g 

Narażenie drogą doustną uznaje się za nieistotne. 

Środki polerujące, aerozole (meble, buty). 

Ilość stosowana, częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy stosowania do 30.0 g/zdarzenie 

Dotyczy stosowania do 1.0 zdarzenia/dzień 

Środki odnoszące się do informacji i porad, co do zachowywania się konsumentów, w tym ochrony i 

higieny osobistej 

Dotyczy stosowania przez dorosłych 
 

15.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

15.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8d, ERC 8a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 

15.3.2 Narażenie konsumentów: PC 31 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.16 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: AISE REACT) 0.035 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.16 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: AISE REACT) 0.444 

doustną, ogólne, długoterminowe 0 mg/kg bw/day (Narzędzie zewnętrzne: AISE REACT) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.035 

15.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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16 ES 16: Konsumenckie zastosowanie; Konsumenckie 

zastosowanie produktów myjących i czyszczących; Środki 

czyszczące   
16.1 Rozdział tytułowy 
Produkty biobójcze (PC 8)  

Środki polerujące i mieszanki woskowe (PC 31) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Inne (PC 0) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub    ERC 8d, ERC 8a 

na powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie niereaktywnej  

substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w  

pomieszczeniach). 

Konsumentów 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). PC 35 
 

16.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 

16.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8d, ERC 8a 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

16.2.2 Kontrola narażenia konsumentów: PC 35 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 0.1 g/g 

Narażenie drogą doustną uznaje się za nieistotne. 

Środki do czyszczenia, płyny (środki do czyszczenia uniwersalne, wyroby sanitarne, środki do czyszczenia 

podłóg, szkła, dywanów, metali). 

Ilość stosowana, częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy stosowania do 16.2 g/zdarzenie 

Dotyczy stosowania do 1.0 zdarzenia/dzień 

Środki odnoszące się do informacji i porad, co do zachowywania się konsumentów, w tym ochrony i 

higieny osobistej 

Dotyczy stosowania przez dorosłych 
 

16.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

16.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8d, ERC 8a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 

16.3.2 Narażenie konsumentów: PC 35 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Consexpo 4.1) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Consexpo 4.1) 0.029 

Doustną, ogólne, długoterminowe 0 mg/kg bw/day (Narzędzie zewnętrzne: Consexpo 4.1) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 

16.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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17 ES 17: Konsumenckie zastosowanie; Konsumenckie 

zastosowanie produktów myjących i czyszczących; Środki 

czyszczące   
17.1 Rozdział tytułowy 
Produkty biobójcze (PC 8)  

Środki polerujące i mieszanki woskowe (PC 31) 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Inne (PC 0) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na     ERC 8e, ERC 8b 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji  

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach). 

Konsumentów 

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). PC 35 
 

17.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 

17.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 

17.2.2 Kontrola narażenia konsumentów: PC 35 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 0.15 g/g 

Narażenie drogą doustną uznaje się za nieistotne. 

Środki do czyszczenia, płyny (środki do czyszczenia uniwersalne, wyroby sanitarne, środki do czyszczenia 

podłóg, szkła, dywanów, metali). 

Nie do rozpylania 

Ilość stosowana, częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy stosowania do 110.0 g/zdarzenie 

Dotyczy stosowania do 1.0 zdarzenia/dzień 

Środki odnoszące się do informacji i porad, co do zachowywania się konsumentów, w tym ochrony i 

higieny osobistej 

Dotyczy stosowania przez dorosłych 
 

17.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

17.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 

17.3.2 Narażenie konsumentów: PC 35 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.069 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Consexpo 4.1) 0.015 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.069 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Consexpo 4.1) 0.191 

Doustną, ogólne, długoterminowe 0 mg/kg bw/day (Narzędzie zewnętrzne: Consexpo 4.1) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.015 

17.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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18 ES 18: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Substancja pomocnicza w przemyśle chemicznym i 

innych gałęziach przemysłu/ Substancja pomocnicza w 

przemyśle chemicznym i innych gałęziach przemysłu, 

która staje się częścią wyrobu; Przemysł chemiczny ; PC 

1; PC 9a; PC 9b; PC 13; PC 19; PC 20; PC 21; PC 23; 

PC 24; 

    PC 25; PC 26; PC 32; PC 33; PC 34; PC 35; PC 37; PC 39; 

    SU 4; SU 8; SU 9; SU 11; SU 16; SU 19 
 

18.1 Rozdział tytułowy 
Kleje, szczeliwa (PC 1) 

Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a) 

Wypełniacze, kity, tynki, modelina (PC 9b) 

Paliwa (PC 13) 

Półprodukty (PC 19) 

Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy.  (PC 20) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Produkty do obróbki skór. (PC 23)  

Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje. (PC 24) 

Płyny do obróbki metali (PC 25) 

Produkty do obróbki papieru i tektury; (PC 26) 

Preparaty i związki polimerowe (PC 32)  

Półprzewodniki (PC 33) 

Barwniki tekstylne i wyroby do impregnacji; (PC 34)  

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Kosmetyki, środki higieny osobistej (PC 39) 

Produkcja wyrobów spożywczych (SU 4) 

Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy naftowej) (SU 8) 

Produkcja chemikaliów wysokowartościowych (SU 9) 

Produkcja produktów z gumy (SU 11) 

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Budownictwo i roboty budowlane (SU 19) 

Środowisko 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez              ERC 4 

włączenia do lub na powierzchnię wyrobu).                      

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez            ERC 6b 

włączenia do lub na powierzchnię wyrobu).  

CS 3: Zastosowanie reaktywnych regulatorów procesu w procesach polimeryzacji w             ERC 6d 

obiekcie przemysłowym (włączenie do lub na powierzchnię wyrobu).   

Zastosowanie płynu funkcjonalnego w obiekcie przemysłowym                                              ERC 7 
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Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa           PROC 1 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia.  

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym,     PROC 2 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia.               

Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach                    PROC 3 

wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 

warunkach zabezpieczenia.                                                        

Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia.                                                   PROC 4 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych.                                                                         PROC 5  

Napylanie przemysłowe                                                                                                                PROC 7 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie        PROC 8a 

przeznaczonych do tego celu.                                                                               

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach                PROC 8b 

przeznaczonych do tego celu.                                                                              

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego        PROC 9 

celu linia napełniania wraz z ważeniem).  

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie.       PROC 13 

Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne          PROC 15 

Wytwarzanie i przetwarzanie minerałów i/lub metali w znacznie podwyższonej                    PROC 22 

Temperaturze. 

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze      PROC 23 
 

18.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

18.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7 
 

            Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

18.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 

PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

18.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 7 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 
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Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

18.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 22, PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 90.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

18.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

18.3.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

18.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 1, PROC 2 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.002 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

18.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.02 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

18.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 13 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 
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Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

18.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 7 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

18.3.6 Narażenie pracownicze: PROC 22 

PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

18.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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19 ES 19: Zastosowanie przez profesjonalnych 

pracowników; Zastosowanie w laboratorium; Przemysł 

chemiczny ;  
 

19.1 Rozdział tytułowy 
Kleje, szczeliwa (PC 1) 

Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a) 

Wypełniacze, kity, tynki, modelina (PC 9b) 

Paliwa (PC 13) 

Półprodukty (PC 19) 

Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy.  (PC 20) 

Chemikalia laboratoryjne (PC 21) 

Produkty do obróbki skór. (PC 23)  

Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje. (PC 24) 

Płyny do obróbki metali (PC 25) 

Produkty do obróbki papieru i tektury; (PC 26) 

Preparaty i związki polimerowe (PC 32)  

Półprzewodniki (PC 33) 

Barwniki tekstylne i wyroby do impregnacji; (PC 34)  

Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). (PC 35) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Kosmetyki, środki higieny osobistej (PC 39) 

Badania naukowo-rozwojowe (SU 24) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na      ERC 8b 

powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach).  

Pracownik 

Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne    PROC 15 
 

19.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

19.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

19.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 15 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 
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Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

19.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

19.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

19.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.02 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

19.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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20 ES 20: Zastosowanie przez profesjonalnych 

pracowników; Zastosowanie budowlane; sektor 

budowlano-montażowy; PC 20; PC 0; SU 19 
 

20.1 Rozdział tytułowy 
Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy.  (PC 20) 

Inne (PC 0) 

Budownictwo i roboty budowlane (SU 19) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji 

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach). 

  ERC 8e, ERC 8b 

  
Pracownik 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Nakładanie pędzlem lub wałkiem PROC 10 

Napylanie nieprzemysłowe PROC 11 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. PROC 13 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach 

lub wyrobach. 

PROC 21 

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze. PROC 23 
 

20.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

20.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

20.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 10, PROC 13, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza  na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

20.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 11 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Unikać działań wiążących się z narażeniem w ciągu więcej niż 4 godz. dziennie. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 
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Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

20.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 
szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 
‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

20.2.5 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 23 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS.  

 Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

20.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
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20.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

20.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 5 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

20.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 10, PROC 19, PROC 13 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

20.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 11 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.056 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.6 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Inhalacja, lokalne, ostre 1.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.6 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.056 

20.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 21, PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.15 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.014 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.15 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.15 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.6 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.3 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.014 
 

20.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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21 ES 21: Resurs (pracownik profesjonalny); Resurs 

wyrobów budowlane artykuły zawierających kwas 

fosforowy; Sektor budowlano-montażowy; 
 

21.1 Rozdział tytułowy 
Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy.  (PC 20) 

Inne (PC 0)  

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, np. gipsów, cementu (SU 13) 

Budownictwo i roboty budowlane (SU 19) 

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki (AC 4) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach); ERC 11a, ERC 10a  

Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (na zewnątrz). 

Pracownik 

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na materiałach       PROC 21 

lub wyrobach.  

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyższonej temperaturze. PROC 23 

 

21.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

21.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 11a, ERC 10a  
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

21.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 21 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

21.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 23 

 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 5 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 
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Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 95.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

21.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

21.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 11a, ERC 10a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

21.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 21 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.03 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.12 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.06 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

21.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 23 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.03 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.03 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.12 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.06 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

21.4 Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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22 ES 22: Zastosowanie na obiekcie przemysłowym; 

Zastosowanie w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu 

ścieków; oczyszczanie ścieków;  
 

22.1 Rozdział tytułowy 
Płyny termoprzewodzące (PC 16) 

Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy.  (PC 20) 

Zmiękczacze wody (PC 36) 

Chemikalia do uzdatniania wody (PC 37) 

Elektryczność, para, gaz, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków (SU 23) 

Środowisko 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia 

do lub na powierzchnię wyrobu). 

ERC 4 

 

Zastosowanie półproduktu   ERC 6a 
   Pracownik 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 

narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 1 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, 

kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC 2 

Operacje kalandrowania PROC 6 

Napylanie przemysłowe PROC 7 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego celu 

linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie PROC 14 

  Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 

Wytwarzanie i przetwarzanie minerałów i/lub metali w znacznie podwyższonej temperaturze.  PROC 22 

Magazynowanie litych substancji nieorganicznych w temperaturze otoczenia. PROC 26 

 

22.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

22.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 4, ERC 6a 
 

            Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

22.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9, 

PROC 14, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 
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Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

22.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 6 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania przy temperaturze otoczenia. 
 

22.2.4 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 7 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować respirator zapewniający skuteczność minimalną 90.0 %; W celu uzyskania dalszych 

szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

 Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

22.2.5 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 22 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Dotyczy wyłącznie produktów stałych. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 90.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 
‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Zastosowanie wewnątrz zabudowań 

Dotyczy stosowania poniżej temperatury topnienia. 
 

22.2.6 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 26 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Dotyczy niepylących lub słabo pylących materiałów (np. pelety, granulat, cukier, sól). 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Miejscowa wentylacji wywiewna - skuteczność minimalna 0.0 % 

Przyjęte środki zaawansowanej (przemysłowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS.  

 Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

22.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

22.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 4, ERC 6a 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

22.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 1, PROC 2 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.001 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.002 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

22.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 6, PROC 22 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.4 mg/m³ (TRA Pracownik 3.0) 0.2 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

22.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 7 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

22.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 9, PROC 14 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 
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Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.02 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

22.3.6 Narażenie pracownicze: PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

22.3.7 Narażenie pracownicze: PROC 26 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.27 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.025 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.27 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.27 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.54 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.27 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.025 
 

24.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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23 ES 23: Zastosowanie przez profesjonalnych pracowników; 

Stosowanie nawozów zawierających kwas fosforowy; 

Nawozy; PC 12; SU 1 
 

23.1 Rozdział tytułowy 
Nawozy (PC 12) 

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (SU 1) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji 

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach). 

ERC 8e, ERC 8b 

  Pracownik 

Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych. PROC 5 

  Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 

nie przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8a 

Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu. 

PROC 8b 

Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 

celu linia napełniania wraz z ważeniem). 

PROC 9 

Napylanie nieprzemysłowe PROC 11 

Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie. PROC 13 

Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją PROC 19 
 

23.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

23.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

23.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, 

PROC 13, PROC 15, PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

23.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 11 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  
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Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Ensure operation is undertaken outdoors. 

 

23.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

23.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

23.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 5 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.2 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.1 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

23.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

23.3.4 Narażenie pracownicze: PROC 11 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.45 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Liquid UK POEM v07) 0.042 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.45 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Liquid UK POEM v07) 0.45 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.9 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Liquid UK POEM v07) 0.45 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  0.042 
 

23.3.5 Narażenie pracownicze: PROC 15 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.01 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.02 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

23.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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24 ES 24: Konsumenckie zastosowanie; Nawozy; Nawozy 
 

24.1 Rozdział tytułowy 
Nawozy (PC 12) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na     ERC 8e, ERC 8b 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji  

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach).   

Konsumentów 

Nawozy PC 12 
 

24.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

24.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

24.2.2 Kontrola narażenia konsumentów: PC 12 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 0.1 g/g 

Narażenie drogą doustną uznaje się za nieistotne. 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 0.25 g/g 

Nawozy; preparaty do pielęgnacji trawników i ogrodów. 

Ilość stosowana, częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy stosowania do 5000 g/zdarzenie 

Środki odnoszące się do informacji i porad, co do zachowywania się konsumentów, w tym ochrony i 

higieny osobistej 

Dotyczy stosowania przez dorosłych 

Dotyczy stosowania na zewnątrz. 
 

24.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

24.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

24.3.2 Narażenie konsumentów: PC 12 
 

Opis produktu / artykułu / działalności: Nawozy 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.025 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Liquid UK 

POEM v07) 

< 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.025 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: Liquid UK 

POEM v07) 

0.069 

Doustną, ogólne, długoterminowe 0 mg/kg bw/day (TRA Konsumenci 3.1) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

24.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w granicach 

określonych w ES
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25 ES 25: Zastosowanie przez profesjonalnych pracowników; 

Materiał pomocniczy do lutowania: Stosowanie kwasu 

fosforowego jako topnika lutowniczego; Materiały 

pomocnicze do lutowania;  
 

25.1 Rozdział tytułowy 
Produkty do spawania i lutowania, topniki. (PC 38)  

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. (SU 15) 

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja urządzeń elektrycznych. (SU 16) 

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na    ERC 8e, ERC 8b 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji  

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach).   

Pracownik 

Nakładanie pędzlem lub wałkiem. PROC 10 

Działania ręczne z bliskim kontaktem z substancją. PROC 19  

 

25.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

25.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

25.2.2 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 10 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę). 

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Używać odpowiednich rękawic testowanych wg EN374. 

Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

25.2.3 Kontrola narażenia pracowniczego: PROC 19 

Cechy produktu (artykułu) 

Dotyczy zawartości procentowej substancji w produkcie do 100 %. 

Ilość stosowana (lub zawarta w artykułach), częstotliwość i czas stosowania/narażenia 

Dotyczy dziennego narażenia do 8 godz. 

Warunki i środki techniczne i organizacyjne 

Zapewnić podstawowy standard wentylacji ogólnej (1 do 3 cykli wymiany powietrza na godzinę).  

Przyjęte środki zasadniczej (zawodowej) kontroli narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i badaniami zdrowotnymi 

Należy stosować rękawice ochronne odporne chemicznie (testowane wg EN374) w połączeniu z 

‘podstawowym’ szkoleniem pracowników; W celu uzyskania dalszych szczegółów, patrz rozdział 8 SDS. 
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Pozostałe warunki wpływające na narażenie pracownicze 

Przyjmuje się temperatura procesu do 40.0 °C 
 

25.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

25.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne. 
 

25.3.2 Narażenie pracownicze: PROC 10 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

25.3.3 Narażenie pracownicze: PROC 19 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.05 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Inhalacja, lokalne, ostre 0.1 mg/m³ (Narzędzie zewnętrzne: MEASE) 0.05 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 
 

25.4 Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES
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26 ES 26: Konsumenckie zastosowanie; Produkty do 

spawania i lutowania (o powłoce topnikowej lub rdzeniu 

topnikowym), topniki; materiały pomocnicze do 

lutowania 
 

26.1 Rozdział tytułowy 
Produkty do spawania i lutowania, topniki. (PC38)  

Środowisko 

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na 

powierzchnię wyrobu, na zewnątrz); Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji 

pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach). 

  ERC 8e, ERC 8b 

  Konsumentów 

Produkty do spawania i lutowania, topniki. PC 38 
 

26.2 Warunki użytkowania wpływające na narażenie 
 

26.2.1 Kontrola narażenia środowiskowego: ERC 8e, ERC 8b 
 

Kontrola narażenia środowiskowego nie jest wymagana. 
 

26.2.2 Kontrola narażenia konsumentów: PC 38 

Cechy produktu (artykułu) 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 0.1 g/g 

Narażenie drogą doustną uznaje się za nieistotne. 

Nie do rozpylania 

Ilość stosowana, częstotliwość i czas stosowania/narażenia  

Dotyczy stosowania rzadziej niż raz w miesiącu. 

Dotyczy stosowania do 5.0 g/zdarzenie 

Środki odnoszące się do informacji i porad, co do zachowywania się konsumentów, w tym ochrony i 

higieny osobistej 

Dotyczy stosowania przez dorosłych 
 

26.3 Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 
 

26.3.1 Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe: ERC 8e, ERC 8b 
 

Uwalnianie do środowiska i narażenie środowiskowe nie jest istotne . 
 

26.3.2 Narażenie konsumentów: PC 38 
 

Opis produktu / artykułu / działalności: Cieczowe roztwory kwasu fosforowego stosowane jako topniki 

Drogi narażenia i rodzaj skutków Ocena narażenia RCR 

Inhalacja, ogólne, długoterminowe 0.029 mg/m³ (TRA Konsumenci 3.1) < 0.01 

Inhalacja, lokalne, długoterminowe 0.029 mg/m³ (TRA Konsumenci 3.1) 0.082 

Doustną, ogólne, długoterminowe 0 mg/kg bw/day (TRA Konsumenci 3.1) < 0.01 

Działania połączone, ogólne, długoterminowe  < 0.01 

26.4. Wskazówki dla DU pomagające określić, czy działają w 

granicach określonych w ES 
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