Rozšířený bezpečnostní list
Vzhledem k tomu, že již je registrováno více než 9 000 látek, měly by se expoziční scénáře
jakožto příloha a součást bezpečnostního listu objevovat stále častěji.
V praxi se již setkáváme s bezpečnostními listy na látky (nebo složky směsi), které mají
registrační číslo. V tom případě by automatickou součástí dodaného bezpečnostního listu
měl být expoziční scénář. A protože scénář je nedílnou součástí bezpečnostního listu měl by
stejně jako list být v českém jazyce.
Co je to rozšířený bezpečnostní list?
U látek, které jsou již zaregistrovány byla součástí registrace i zpráva o chemické bezpečnosti
(CSR – Chemical Safety Report), součástí každé zprávy jsou i expoziční scénáře pro určená
použití.
Pokud je látka registrována je součástí bezpečnostního listu (přílohou) expoziční scénář.
Každý následný uživatel má povinnost hodnotit rizika pro svá použití látky nebo směsi a
k tomu by měl využívat právě expoziční scénáře.
POZOR: není-li určené použití (u registrovaných látek) registrováno, nesmí se látka tímto
způsobem používat.
Co je expoziční scénář (ES)?
ES má být nástrojem k řízení rizika expozice nebezpečných chemických látek a směsí pro
člověka a životní prostředí. Zahrnuje kroky, které se týkají celého životního cyklu dané látky
pro dané použití, tedy i způsob likvidace odpadů, odpadní vody např.
Základním principe při tvorbě ES je, že expozice nesmí překročit přípustné limity.
Jedná se o dávky, které nesmí být překročeny při expozici člověka ( DNEL) a koncentrace,
které nesmí být překročeny při expozici životního prostředí ( PNEC)
DNEL i PNEC byly vypočteny podle výsledků testů dané látky. Testy byly provedeny podle
předepsaných testovacích zkušebních metod.
Základní hodnoty potřebné pro hodnocení rizika v expozičním scénáři:
Účinky látek na zdraví:
DNEL - je úroveň expozice dané látce, pod níž se předpokládá že nedochází k žádným
účinkům.
Je to hodnota expozice látce, která by pro člověka neměla být překročena.
DNEL je odvozenou úrovní expozice, protože normálně je vypočtena na základě dostupných
údajů o dávkách látky ze studí na zvířatech jako jsou např. hodnoty dávky bez pozorovaného
nepříznivého účinku (NOAEL zkratka z angl. no observed adverse effect levels).
DMEL – odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
Pro bezprahové účinky je základním předpokladem, že neexistuje žádná úroveň (expozice)
bez účinku a DMEL proto vyjadřuje úroveň expozice odpovídající nízkému a možná
teoretickému riziku, které by mělo být pokládáno za přijatelné riziko.
(Bezprahové účinky: obvykle se předpokládá, že existuje určitá hladina (dávka látky = práh),
kdy již expozice způsobuje nějaké účinky na zdraví. Existuje však skupina látek (mohou to
být např. látky karcinogenní, mutagenní nebo reprodukčně toxické) u nichž se předpokládá, že
škodlivý účinek může nastat při jakékoli dávce. Látky nemají práh účinku)
DNEL - Derived No-Effect Level
DMEL - Derived Minimal Effect Level

Účinky látek na životní prostředí
PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí.
Odhadem koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům se rozumí koncentrace
látky, pod kterou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí.
PEC - odhad koncentrace, při které dochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí.
Odhadem koncentrace, při které dochází k nepříznivým účinkům, se rozumí koncentrace
látky, při které se očekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí.
PNEC - Predicted No-Effect Concentration
PEC - Predicted Environmental Concentration
Aby bylo možné konstatovat, že míra rizika je přijatelná měla by míra charakterizace rizika
(RCR) být menší než 1.
To se samozřejmě v některých případech nepodaří dosáhnout, proto musí být přijata taková
opatření, aby bylo riziko co nejvíce eliminováno. Např. používáním technických pomůcek ke
snížení rizika (např. odvětrávání prostoru, zkrácení doby nakládání s nebezpečnou látkou
apod…) nebo používáním vhodných ochranných pomůcek nebo jiných ochranných pomůcek
než byly navrženy v případě, že nám RCR nevyšlo.
Při řešení snížení míry charakterizace rizika je ale třeba dávat pozor na to, abychom si pro
práci a manipulaci s látkou nenastavili takové podmínky, které nám sice sníží riziko, ale
současně v podstatě zamezí reálnému nakládání s látkou.
RCR - Risk Characterisation Ratio
Výpočet RCR:
PEC
----------- < 1
PNEC

expozice
----------- < 1
DNEL

popřípadě:

DMEL
----------- < 1
DNEL

Jak stanovit riziko a spočítat RCR?
K tomu účelu lze použít IT nástroje, které jsou volně dostupné na internetu. Jsou to programy
např. ECETOC TRA, EUSES), které pracují se zjištěnými limity (zadají se informace o látce
obvykle fyzikálně chemická data + výsledky testů), provozními podmínkami a opatřeními k
řízení rizik pro každý ES speciálně. Pro popis scénáře se používají deskriptory navržené
ECHA.
Stručná charakteristika expozičního scénáře:
ES se zpracovávají pro různé kategorie uživatelů:
- průmysl (industrial) – průmyslové použití např. zpracování látky v chemickém
provozu, nebo tvorba směsí,
- profesionály (profesional) – použití látky nebo směsi profesionály (např. použití
úklidových prostředků specializovanou firmou)
- spotřebitele (consumer) – použití látky běžným spotřebitelem – použití úklidového
prostředku v domácnosti

Každý ES má obsahovat:
1. Stručný název scénáře expozice a deskriptory použití. (Aby bylo použití u uživatele
pokryto, tj. byly zahrnuty všechny podstatné kroky, je někdy nutné použit kombinaci
ES.)
2. Postupy a činnosti zahrnuté v tomto scénáři expozice
3. Provozní podmínky použití
- délka trvání a frekvence používání - specifikovat pro pracovníky,
spotřebitele, (případně) životní prostředí
4. Fyzikální forma látky či směsi, poměr povrch/objem předmětů
- Plyn, kapalina, práškové, granulované, celistvé tuhé látky;
- Plocha povrchu připadajícího na jednotku velikostí předmětu, který
obsahuje látku (má-li se uvést);
5. Množství používané za časovou jednotku nebo na určitou činnost
- Specifikovat pro pracovníky, spotřebitele, (případně) životní
prostředí
6. Další relevantní provozní podmínky použití
- Například: Teplota, pH, přívod mechanické energie; kapacita
přijímacího prostředí (např. průtok vody v čističce odpadních vod
nebo v řece; objem místnosti x míra ventilace) přirozené
opotřebování s ohledem na předměty (má-li se uvést); podmínky
související s životností předmětů (má-li se uvést)
7. Opatření k řízení rizik související s lidským zdravím (pracovníků nebo spotřebitelů)
- Způsob a účinnost jednotlivých nebo kombinovaných možností
kvantifikace expozice [možnosti mají být formulovány jako
instruktivní pokyny]; specifikovat pro orální, inhalační a dermální
cestu;
8. Opatření k řízení rizik související s životním prostředím
- Způsob a účinnost jednotlivých nebo kombinovaných možností
kvantifikace [možnosti mají být formulovány jako instruktivní
pokyny]; specifikovat opatření pro odpadní vodu, výfukové plyny,
ochranu půdy;
9. Opatření k nakládání s odpady
- v různých fázích životního cyklu látky (včetně nakládání s
přípravky a předměty na konci doby životnosti);
10. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj
- Odhad expozice, který vyplývá z výše popsaných podmínek a z
vlastnosti látky; odkázat na použitý nástroj k odhadu expozice;
specifikovat pro různé cesty expozice; specifikovat pro pracovníky,
spotřebitele; životní prostředí)
11. Pokyny následnému uživateli (NU) k zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených
scénářem expozice
- Pokyny jak může NU vyhodnotit, zda pracuje v rámci podmínek
stanovených ve scénáři expozice

Expoziční scénář se vždy týká určeného použití. Určené použití je použití látky k daným
účelům. Aby mohl registrant vypracovat expoziční scénář pro příslušné určené použití
potřebuje se tato použití dozvědět od svého dodavatelského řetězce.
Každý člen dodavatelského řetězce má právo oznámit písemně (v tištěné nebo elektronické
podobě) své použití, alespoň jeho stručný obecný popis, svému dodavateli.
Dodavatelem muže být kterýkoli další člen dodavatelského řetězce (následný uživatel nebo
distributor). Informace se dostává přes všechny články řetězce směrem vzhůru k výrobci nebo
dovozci (registrantovi), použití se tak stane použitím určeným.
V rámci oznámení musí být poskytnuty dostatečné informace, aby bylo možno vypracovat
scénář expozice a posoudit chemickou bezpečnost.
Určené použití látky se oznamuje proto, aby se dostalo po registraci do scénáře expozice,
který je součástí rozšířeného bezpečnostního listu.
Pro následné uživatele má velký význam, aby obdrželi normalizované stručné názvy scénářů
expozice (jejichž smyslem je označení rozsahu a použitelnosti určitého SE) vztahujících se na
příslušné způsoby používání daných látek v jejich odvětví, a nikoli řadu různorodých scénářů
lišících se podle dodavatelů.
Normu pro popisování použití jednotlivých látek přináší systém deskriptorů použití.
Deskriptory pomáhají dodavatelům a uživatelům při jejich vzájemné komunikaci.
Platí :
- jednotné stručné názvy napomůžou následnému uživateli k rychlému rozpoznání, zda
dodaný scénář expozice odpovídá jeho určenému použití,
- deskriptory by měly napomoci následnému uživateli při vytváření strukturovaného popisu
použití, který chce oznámit dodavateli,
- popis použití, který následný uživatel předá proti směru dodavatelského řetězce svému
dodavateli, by měl být založen na deskriptorech.
Systém deskriptorů je založen na pěti samostatných seznamech deskriptorů, které v
kombinaci vytvářejí popis použití nebo název scénáře expozice.
Rovněž předpokládá, že na životním cyklu látky se podílí sedm hlavních skupin účastníků:
1. Výrobci chemických látek
2. Dovozci chemických látek
3. Firmy provádějící míšení a směšování chemických látek za účelem vytváření jejich
směsí – výrobci směsí (přípravků)
4. Distributoři (distribuce jako taková podle REACH není použití, nicméně týká se to
distributorů v případě, že látku přemisťují – např. plní do nádob.
5. Průmysloví koncoví uživatelé
6. Profesionální koncoví uživatelé
7. Spotřebitelé

Seznamy deskriptorů - ukázky
Kategorie oblasti použití (SU)
Popisuje v jaké hospodářské oblasti se látka používá
– míšení a následné balení látek na úrovni výrobců přípravků,
– průmyslové koncové použití – tj. použití látky před tím, než se stane součástí základní
hmoty výrobku (předmětu),
– profesionální koncové použití,
– spotřebitelské způsoby konečného použití.
Látka se stává součástí výrobku, nepatří sem použití, jehož účelem je začlenit látku do směsi.

Seznam deskriptorů pro oblasti použití (SU)
Klíčový deskriptor: hlavní skupiny uživatelů
SU 3

Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v
průmyslových zařízeních

SU 21

Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost =
spotřebitelé)

SU 22

Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl,
služby, řemeslníci)
Doplňující deskriptor: oblasti koncového použití

Kódy NACE

SU1

Zemědělství, lesnictví, rybářství

A

SU2a

Těžební průmysl (kromě průmyslových
provozovaných na volném moři)

SU2b

Průmyslová odvětví provozovaná na volném moři

B6

SU4

Výroba potravin

C 10,11

SU5

Výroba textilií, kůží, kožešin

C 13-15

SU6a

Výroba dřeva a dřevěných výrobků

C 16

SU6b

Výroba celulózy, papíru a papírových výrobků

C 17

SU7

Tisk a reprodukce nahraných médií

C 18

SU5

Výroba textilií, kůží, kožešin

C 13-15

odvětví B

Kategorie chemických výrobků (PC)
Popisuje v jakých typech chemických výrobků ( tj. látkách v nesmíšené formě nebo ve
směsích) je daná látka nakonec obsažena když je dodávána
– ke koncovému použití průmyslovým uživatelům,
– ke koncovému použití profesionálním uživatelům
– ke koncovému použití spotřebitelům
Kategorie chemických výrobků charakterizuje způsob použití určité látky na základě typu
koncového výrobku (např. čistící prostředek, lepidlo), ve kterém má být látka jako jeho
součást používána.
Cílem není charakterizovat funkci dané látka jako takovou (např. fukce retardér hoření,
stabilizátor…)

Kategorie výrobků obsahuje více údajů o možnostech expozice při hodnocení rizika než
samotná funkce látky.
Příklad.
Látka - funkce je rozpouštědlo
Použití v osvěžovači vzduchu
v čistícím prostředku
Z hlediska expozice při posuzování rizika je to rozdíl i když funkce látky je stejná.
Pokud není k dispozici vhodná kategorie výrobku, lze použít „PC0 – Jiné“
Seznam deskriptorů pro kategorie chemických výrobků (PC)
Kategorie chemických výrobků (PC)
Kategorie pro popis tržních
odvětví (na dodavatelské úrovni)
týkající se všech způsobů použití
(pracovníci i spotřebitelé)

Příklady a vysvětlení

PC1

lepidla, těsnící prostředky

PC2

adsorpční látky

PC3

osvěžovače vzduchu

PC4

nemrznoucí směsi a odmrazující
výrobky

PC7

základní kovy a slitiny

PC8

biocidní výrobky (např. dezinfekční dezinfekčním prostředkům používaným
prostředky, hubení škůdců)
jako složka čisticích prostředků se
přiřadí kategorie PC 35

PC9a

povrchové materiály a barvy,
ředidla, odstraňovače povrchových
materiálů

PC9b

plnidla, tmely, sádry, sochařská
hlína

PC9c

barvy nanášené prsty

PC11

výbušniny

PC12

hnojiva

PC13

paliva

Kategorie procesů (PROC)
Popisuje techniky aplikování látky nebo typy jejího zpracování definované z hlediska
pracovníka.
Aplikační techniky nebo typy zpracování mají přímý vliv na předpokládanou expozici a tedy i
na potřebná opatření pro řízení rizik.
Kategorie procesů zahrnuje popis výroby – např. otevřený, uzavřený systém,
Popis pracovních procesů míchání, přeprava v rámci výroby, namáčení, polévání atd….

Seznam deskriptorů pro kategorie procesů (PROC)
Kategorie procesů [PROC]
Kategorie procesů

Příklady a vysvětlení

PROC1

Použití v rámci uzavřeného
výrobního procesu, expozice
nepravděpodobná.

Použití látek v uzavřeném systému s
vysokou integritou a nízkým
potenciálem expozice, např. jakékoli
odběry vzorků v rámci systémů
uzavřených okruhů.

PROC2

Použití v rámci nepřetržitého
uzavřeného výrobního procesu s
příležitostně kontrolovanou
expozicí (např. odběr vzorků).

Nepřetržitý proces, který však není
navržen se zvláštním ohledem na
minimalizaci emisí.
Tento proces není zcela integrovaný a
dochází k příležitostným expozicím,
např. při údržbě, odběru vzorků a
vypínaní zařízení.

PROC3

Použití v rámci uzavřeného
dávkového výrobního procesu
(syntéza nebo formulace).

Dávková výroba určité chemické látky
nebo její formulace, při níž dochází k
manipulaci převážně bez přímého
kontaktu, např. pomocí krytých přesunů,
může však docházet k příležitostnému
styku s chemickými látkami, např. při
odebírání vzorků.

PROC4

Použití v rámci dávkového a jiného
procesu (syntéza) s větší možností
expozice.

Použití v dávkové výrobě určité
chemické látky s významnou možností
expozice, k níž může dojít např. během
dávkování, odběru vzorků nebo
vypouštění materiálu, přičemž zařízení
je navrženo tak, že expozice je
pravděpodobná.

PROC5

Míchání nebo směšování v
dávkových výrobních procesech při
formulaci přípravků* a předmětů
(více stadií a/nebo významný
kontakt).

Výroba nebo formulace chemických
výrobků či předmětů, která využívá
technologie související s mícháním a
směšováním pevných nebo kapalných
materiálů, proces probíhá v několika
stadiích a v kterémkoli z nich existuje
možnost významnějšího kontaktu.

PROC6

Kalandrovací procesy.

Zpracování základní hmoty výrobku
kalandrování velké nekryté plochy za
zvýšené teploty.

Kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC)
Popisuje nejrůznější podmínky používání látek z hlediska životního prostředí
Předpokládané technické určení (účel) dané látky v době jejího používání,
• do jaké míry je látka používáním spotřebovávána,
• do jaké míry se bude uvolňovat prostřednictvím vypouštění, emisí do vzduchu či v
podobě odpadu
• do jaké míry lze předpokládat, že bude použita znovu v dalším životním cyklu.
Tři možnosti:
Látka je určena k tomu, aby se stala součástí určitého předmětu a to buď proto, že má ve
složení tohoto předmětu určitou funkci, nebo proto, že zůstává nefunkční součástí tohoto
předmětu.
Látka má při použití reagovat, a neprochází proto žádnými dalšími stadii životního cyklu a
není ani zdrojem emisí do životního prostředí.
Látka má fungovat jako pomocná látka při výrobě a dochází k jejímu uvolňování jako
součásti průmyslového procesu (např. jako povrchově aktivního činidla při konečné úpravě
textilií, jako rozpouštědla při nanášení barvy nástřikem) nebo jako součásti neprůmyslového
použití (např. jako rozpouštědla či povrchově aktivního činidla uvolňujícího se z čisticích
prostředků) do odpadních vod, formou emisí do vzduchu nebo do odpadu.
Kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC)
ČÍSLO
ERC
ERC1

Název
Výroba látek

Výroba organických a anorganických
látek v chemickém a petrochemickém
průmyslu a v primárním průmyslu kovů
a minerálů včetně výroby meziproduktů,
monomerů za použití nepřetržitých nebo
dávkových procesů využívajících
specializované nebo víceúčelové
zařízení, buď technicky kontrolované,
nebo ručně ovládané.

ERC2

Formulace přípravků*

Míšení a směšování látek jako součástí
(chemických) přípravků ve všech typech
průmyslu, jako jsou barvy a přípravky
pro amatéry, pigmentové směsi, paliva,
přípravky pro domácnosti (čisticí
přípravky), emulze atd.

ERC3

Formulace látek jako součásti
materiálů

Míšení nebo směšování látek, které
budou fyzikálně nebo chemicky vázané
v základní hmotě (materiálu) nebo na
jejím povrchu, jako jsou přísady do
plastů v předsměsích nebo plastové
sloučeniny. Například změkčovadla
nebo stabilizátory v předsměsích nebo
výrobcích s převahou PVC, regulátory
vzniku krystalů ve fotografických
filmech atd.

Popis

Kategorie předmětů (AC)
Popisuje typ předmětů, v nichž je daná látka v konečné fázi svého zpracování obsažena.
Rizika se posuzují nejen pro jednotlivé typy použití látky, ale vztahují se na celý životní
cyklus látky, tj. i na dobu, kdy je látka součástí předmětu.
Příklad:
Látka v konečné fázi je použita na úpravu textilií – je součástí oděvu – expozice látkou může
být v souvislosti se stykem s pokožkou, častým praním …
Látka je v konečné fázi použita jako izolační potah pro potřeby stavebnictví z hlediska
expozice pracovníků a životního prostředí záleží na způsobu aplikace, zda je použití na nátěr
lodě nebo domu nebo v domácnosti.
Seznam deskriptorů pro látky obsažené v předmětech (AC)
Kategorie předmětů, u nichž nedochází k záměrnému uvolňování látek (AC)
Kategorie předmětů (a vybrané příklady) pro popis
typu předmětů, ve kterých je daná látka obsažena v
době jejich užívání a ve stadiu odpadu

Odpovídající
kapitoly systému
TARIC

Kategorie komplexních předmětů
AC1

Vozidla

86-89

Příklady: nákladní vozidla, osobní automobily a
motocykly, jízdní kola, tříkolky a přidružená přepravní
zařízení; další vozidla: železnice, letectvo, plavidla, lodě
AC2

Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče /
elektronické předměty

84/85

Příklady: strojírenství a mechanická zařízení; elektrické
spotřebiče a elektronické předměty, např. počítače, video
a audio nahrávače, sdělovací technika, světla a osvětlení,
fotoaparáty; lednice, myčky, pračky
Kategorie materiálových předmětů
AC4

Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky

68/69/70

Příklady: předměty ze skla a keramiky: např. kuchyňské
nádobí, sklenice, hrnce, pánve, nádoby na uskladňování
potravin; stavební a izolační předměty; přírodní nebo
umělé brusné prášky či granuláty na textiliích, na papíře,
na lepence nebo na jiných materiálech
AC5

Tkaniny, textilie a oděvy
Příklady: oděvy, ložní prádlo, matrace, závěsy, čalounění,
koberce/podlahové tkaniny, automobilová sedadla,
textilní hračky

50-63, 94/95

Jak určit deskriptory pro daná použití.
Popis procesů a uvolnění do životního prostředí
Popis použití: Aplikace barev nástřikem
(Možná rizika: látka může být vdechnuta ve formě aerosolů,
při povrchových úpravách nástřikem může být přebytečná látka
odváděna do odpadních vod a použitá rozpouštědla mohou
unikat do ovzduší)

Kategorie oblasti použití (SU)
Kategorie chemických
výrobků (PC)
Kategorie procesů (PROC)
Kategorie uvolňování do
životního prostředí (ERC)
Kategorie předmětů (AC)

Techniky rozprašování:
PRCO 7 Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních.
nebo
PROC11 Neprůmyslové nástřikové techniky.
Životní prostředí:
ERC5 Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo
jeho povrchu
Použití pigmentu:
Které odvětví průmyslu tuto látku používají?
Odpověď: různá
V jakých kategoriích chemických výrobků se látka používá?
Odpověď: barvy a povrchové materiály
Vhodný deskriptor kategorie chemických výrobků (PC) je: PC9a
PC9a - povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů
Použití pigmentu:
Pigment se míchá do kapaliny, míchání probíhá v uzavřeném systému ve výrobě a výslednou
„barvu“ je nutné umístit do obalu.
Jaké procesy se používají během výroby směsi?
Odpověď: míchání tekutých směsí v rámci uzavřeného dávkového systému včetně
přemisťování látky
Vhodný deskriptor kategorie procesů (PROC) je: PROC 3, PROC 8b, PROC 9
PROC 3 - Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo
formulace).
PROC 8b - Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých
kontejnerů ve specializovaných zařízeních.
PROC 9 - Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka,
včetně odvažování).

Použití pigmentu:
Látka – pigment zamíchaný do směsi se bude používat v průmyslu, budou ho používat
profesionálové a bude rovněž dodáván do obchodní sítě pro používání spotřebitelem
Používají tuto látku v jako součást směsí pracovníci v průmyslu, profesionálové nebo
spotřebitelé?
Odpověď: Ano, používá se pro všechny tři typy uživatelů
Vhodný deskriptor kategorie oblasti použití (SU) je: SU3, SU21, SU22
SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v
průmyslových zařízeních
SU21 - Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)
SU22 - Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby,
řemeslníci)
Použití pigmentu:
Pigment se používá v barvách a povrchových materiálech
V jakých spotřebitelských výrobcích se tato látka používá?
Odpověď: barvy a povrchové materiály
Vhodný deskriptor kategorie chemických výrobků (PC) je: PC9a
PC9a - povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů
Jaké jsou obecné environmentální charakteristiky těchto způsobů použití?
Odpověď: použití ve vnitřních nebo venkovních prostorách – látka se stává součástí předmětu
Vhodný deskriptor kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC): ERC 8c/f
ERC 8c - Velmi rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při němž se látka stává součástí
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu
ERC 8f - Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává součástí
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu
Použití pigmentu:
Pigment se stal součástí dřevěného předmětu.
V jakých předmětech je v průběhu doby jejich užívání látka obsažena?
Odpověď: v dřevěných předmětech
Vhodný deskriptor kategorie předmětů (AC): AC 11
AC11 Dřevěné předměty

Ukázka scénáře
Expoziční scénář: Výroba pryže
Použití: látka xxxx
Expoziční scénář : Výroba pryže
1. Stručný popis scénáře expozice
Oblast použití (SU):
Použití: SU 11 Výroba pryžových výrobků
Kategorie procesů (PROC):
PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků* a předmětů
(více stadií a/nebo významný kontakt).
PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů
ve specializovaných zařízeních.
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem.
PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním
PROC 14: Výroba přípravků* nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací.
PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech.
Kategorie uvolňování do životního prostředí:
ERC6d: Průmyslové použití regulačních látek v polymerizačních procesech při výrobě pryskyřicí, pryže
a polymerů

2. Procesy a činnosti na něž se vztahuje scénář expozice
Výroba pryže. To zahrnuje: skladování, vážení, míchání, přípravu pojiva, tvarování, sušení a konečné ošetření.
Dílčí scénáře
Skladování L3 L4.
Přemístění látek do malých
kontejnerů nebo skladování v
uzavřených, protiprachových
přepravních obalech.
Velké pytle (obvykle vnitřní)
Plnění/Vážení L6. Vážení
látek ručně nebo automaticky
v dávkovací nádobě. Příklad:
malá nádoba na váze
obsahující plastové pytlíky
Mletí L7. mletí v nádobách
nebo mlýnech. Přísady se
přidávají ručně nebo
automaticky . Nalití disperse
do kontejneru.
Míchání L8. Manuální
odměřování, , vhodné vážení,
především syntetické gumy a
směsí.

Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné zajistit, aby vzduch kontaminovaný
látkou odcházel přímo do odtahu Používejte respirátor v souladu s EN140 s filtrem
typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy látky..

Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné zajistit, aby vzduch kontaminovaný
látkou odcházel přímo do odtahu Používejte respirátor v souladu s EN140 s filtrem
typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy látky..
Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné zajistit, aby vzduch kontaminovaný
látkou odcházel přímo do odtahu Používejte respirátor v souladu s EN140 s filtrem
typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy látky..
Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné zajistit, aby vzduch kontaminovaný
látkou odcházel přímo do odtahu Používejte respirátor v souladu s EN140 s filtrem
typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy látky..

Míchání L9. Automatické
odměřování látky , plnění do
směšovací jednotky
Míchání L11. Míchání v
uzavřené míchací jednotce
Míchání L13 L12. Řízené
dispergování v mísícím
zařízení.
Míchání v otevřeném
mísícím zařízení.
Míšení L14. Odčerpání teplé
sloučeniny, úprava
pryžového plástu pomocí
vodné rozpojovací lázně a
sušení pomocí chladicích
větráků.
Míchání L15. Skladování
meziproduktu
Pojivo L16 Přemístění látky
do nádoby, míchání a
přemístění pojiva do
přenosného kotle.
Příprava pojiva L17.
Přemístění pojiva do
přenosného kotle
Nátěr L18. Sušení a nebo
odpaření rozpouštědla
Máčení L19 Latex a ve vodě
rozptýlené příměsi / přísady
se ukládají srážením do tenké
vrstvy.
Vytlačování L20. Pojiva a
nátěrových hmot
Vytlačování L21.
Zpracování směsi; Chlazení
vytlačené směsi.
Frézování L22. Dodání ze
skladu, frézování
Lepení a předvulkanizační
příprava L23. Aplikace
pojiva
Lepení a předvulkanizační
příprava L26. Směs
připravovaná ve skladu
Vytvrzení L27 L29.
Vulkanizace, odstranění
vulkanizovaného předmětu a
výparů , chlazení (u
kontinuálního procesu)
Vytvrzení L28.
Vulkanizace, odstranění
vulkanizovaného předmětu a
výparů , chlazení (u
kontinuálního procesu)
Finální zpracování L31
Aplikace pojiva.

Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné zajistit, aby vzduch kontaminovaný
látkou odcházel přímo do odtahu . Neprovádějte operaci déle než 4 hodiny. .
Používejte vhodné ochranné rukavice testované dle EN 374 . Používejte vhodnou
ochranu očí..
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu Používejte
respirátor v souladu s EN140 s filtrem typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy
látky..
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu

Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu Používejte
respirátor v souladu s EN140 s filtrem typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy
látky..
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné zajistit, aby vzduch kontaminovaný
látkou odcházel přímo do odtahu
Používejte ochranné rukavice v souladu s
EN374
Limit obsahu látky ve směsi je 5 %. zajistit dobré celkové odvětrávání (celková
výměna vzduchu není menší než 3x až 5x za hodinu) (Používejte ochranné rukavice
v souladu s EN374 používejte vhodné ochranné brýle.
Limit obsahu látky ve směsi je 1 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Limit obsahu látky ve směsi je 5 %. zajistit dobré celkové odvětrávání (celková
výměna vzduchu není menší než 3x až 5x za hodinu) (Používejte ochranné rukavice
v souladu s EN374 používejte vhodné ochranné brýle.
Limit obsahu látky ve směsi je 1 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu Používejte
respirátor v souladu s EN140 s filtrem typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy
látky..
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu Používejte
respirátor v souladu s EN140 s filtrem typu A/P2 Zvažte použití méně prašné formy
látky..
Limit obsahu látky ve směsi je 5 % . Lokální odvětrávací systém, u kterého je nutné
zajistit, aby vzduch kontaminovaný látkou odcházel přímo do odtahu

Kontrola expozice životního prostředí
Nehydrofobní látka s jedinečnou strukturou,
Charakteristika produktu
nesplňuje kriteria pro inherentní biologickou rozložitelnost.
Použitá množství
Tonáž k použití v EU
6000
(tuny/rok)
Průměr tonáže použité
0.1
v regionu
Množství použité v
600
regionu (tuny/rok)
Průměr regionální tonáže
použitá místně (v
1
závodě).
Roční tonáž v místě
600To
(závodě) (tuny/rok)
Maximální denní tonáž
2000
(v závodě) (kg/day)
Frekvence a trvání
použití
Emise typu
Kontinuální uvolňování.
Počet emisních dní
300
(dny/rok):
Factor životního prostředí
bez opatření k řízení rizik
Lokální emisní factor
10
ředění pro sladkou vodu
Lokální emisní factor
100
ředění pro mořskou vodu
Přítok povrchových vod
18000
za den m3/d
Další výrobní podmínky
Použití jiných netěkavých sloučenin ve vnitřním prostoru.
mající vliv na expozici
životní prostředí
Část uvolňující se místně
do vzduchu (v závodě)
0.001
(počáteční uvolnění před
opatřením k řízení rizik)
Odhad emisí do
0.0432
kanalizace (kg/d)
Část uvolňující se do
půdy při zpracování
0.00025
(počáteční uvolnění před
opatřením k řízení rizik)
Technické místní
Běžné postupy se liší podle závodu, tudíž jsou použity konzervativní odhady
podmínky a opatření pro
úniků z výroby.
snížení nebo omezení
nepředpokládá se vlastní čistička
emisí do ovzduší a do
půdy
Maximální povolený
objem v závodě na
5064
základě kapacity (kg/d):
Maximálně povolená
roční tonáž na základě
1519
vypouštění (tuny/rok)

3. Provozní podmínky a opatření k řízení rizika
Kontrola expozice pracovníků
Charakteristika produktu
Pevná, vysoká prašnost. Považována za těkavou kapalinu nad 150 ° C pro
Fyzikální forma produktu
posouzení nástrojem ECETOC.
Koncentrace látky ve
Zahrnuje procento látky obsažené v přípravku až do 100% (pokud není uvedeno
směsi
jinak).
Použité množství
Není limitováno
Frekvence a doba
Denní expozice až 8 hodin (pokud není uvedeno jinak).
používání
Ostatní provozní
podmínky ovlivňující
Předpokládá se, že práce probíhá při pokojové teplotě, (pokud není uvedeno
expozici pracovníků
jinak)
(pokud není uvedeno
jinak)
4. Odhad expozice
Odhad expozice – lidské zdraví
Pro pracovníky (zaměstnance):
DNEL (inhalační toxicita) = 1.20 mg/m3
DNEL (dermální toxicita) =
1.70 mg/kg,bw
Pro běžnou populaci
DNEL (orální toxicita) =
DNEL (inhalační toxicita) =
DNEL (dermální toxicita) =

0.085 mg/kg/d
0.30 mg/m3
0.85 mg/kg.bw

Odhad expozice – životní prostředí:
Voda
PNEC voda (přírodní)
6 μg/l
PNEC voda (mořská)
0.6 μg/l
PNEC aqua (intermittent releases) ….0.014 mg/l
Sediment
PNEC sediment (přírodní voda) 0.164 mg/kgsediment . dw
PNEC sediment (mořská voda) 0.0164 mg/kgsediment . dw
Půda
PNEC půda 0.404 mg/kgsoil . dw
Čistírna odpadních vod
PNEC STP 1.47 mg/l

5. Charakterizace rizika
Dílčí scénáře
Skladování L13 L12
Míchání L14
Míchání L15
Pojivo L16
Příprava pojivaL17
Nátěr L18
Máčení L19
Vytlačování L20
Vytlačování L21
Milling L22

Charakterizace rizika
RCR (inhalační)
5,95E-02
3,33E-01
1,05E-01
5,23E-01
7,33E-01
1,19E-02
8,33E-02
1,05E-01
2,38E-02
2,38E-02

RCR (dermální)
8,07E-03
8,07E-02
8,07E-02
8,07E-02
1,61E-01
8,07E-02
3,23E-01
8,07E-02
4,03E-02
4,03E-02

RCR (ostatní cesty)
6,76E-02
4,14E-01
1,85E-01
6,04E-01
8,94E-01
9,26E-02
4,06E-01
1,85E-01
6,41E-02
6,41E-02

Lepení a
předvulkanizační
příprava L23
Lepení a
předvulkanizační
příprava L26
Vytvrzení L27 L29
Vytvrzení L28
Finální úprava L31

2,38E-02

1,61E-01

1,85E-01

2,38E-02

3,33E-02

5,71E-02

4,17E-01
4,17E-01
2,09E-01

4,03E-02
4,03E-02
1,61E-01

4,57E-01
4,57E-01
3,71E-01

6. Charakterizace rizik – životní prostředí
EKOLOGICKÁ RIZIKA pro široce disperzní použití
RCR in ČOV (-)
RCR lokálně pro sladkou vodu (-)
RCR lokálně pro sladkovodní sedimenty (-)
RCR lokálně pro suchozemské prostředí (-)
RCR lokálně pro mořskou vodu (-)
RCR for lokálně pro mořské sedimenty (-)
RCR pro lidi prostřednictvím životního prostředí (-)

5.21E-02
3.85E-01
3.04E-02
9.63E-06
3.86E-01
3.05E-02
5.21E-02

Některé pasáže z draftu návodu k bezpečnostnímu listu týkající se expozičního scénáře:
Konečným cílem dodavatelem látky, který poskytuje rozšířený bezpečnostní list svému
bezprostřednímu následnému uživateli je předat jasné a srozumitelné informace o tom, jak se
látka (ať už jako taková nebo ve směsi) používá jako "bezpečná".
Žadatelé o registraci nebo následní uživatelé připravují zprávu o chemické bezpečnosti pro
látky, pro které se vyžaduje scénář expozice, jsou povinni přiložit příslušné scénáře expozice
k bezpečnostnímu listu pro směsi (obsahujícímu tyto látky), které poskytují svým
bezprostředním následným uživatelům.
Pokud následný uživatel přijme scénář expozice pro látky od svého dodavatele, musí
zkontrolovat, zda se na jeho použití nebo podmínky použití vztahuje scénář expozice.
Následní uživatelé mohou mít různou úroveň technické způsobilosti ke stanovení, použití a
doporučení vhodných opatření k řízení rizika, které je identifikováno v bezpečnostním listu,
který dostali.
Proto při sestavování rozšířeného bezpečnostního listu pro látku, musí dodavatel (výrobce,
dovozce nebo následný uživatel) předvídat roli svého bezprostředního následného uživatele v
dodavatelském řetězci a uvést informace způsobem, který umožňuje, aby následný uživatel
okamžitě mohl určit, co musí udělat za opatření a co má doporučit svým vlastním
zákazníkům.
Doporučení používat srozumitelný technický jazyk
Zdůrazněna role distributorů a komunikace v rámci řetězce.
Doporučení začleňovat informace z CSR (u látek) a expozičních scénářů do oddílů
7, 8 popřípadě 13 bezpečnostního listu

Příloha II nařízení REACH stanovuje požadavky, jak strukturovat opatření pro bezpečné
zacházení, ochranu životního prostředí a řízení rizik v oddílech 7 a 8 bezpečnostního listu.
Příloha II vyžaduje, aby jazyk používaný v BL byl jasný a konkrétní. Například výroky typu
"vyvarujte se vdechování par" nebo "vyhněte se kontaktu s pokožkou" nesplňují požadavky
pro popis jak prevence nebo kontrola expozice
Popis opatření k řízení rizik souvisejících se všemi použitími uvedených v přiložených
scénářích expozice musí být zahrnuty v oddílu 8 nebo ve scénářích expozice připojených k
bezpečnostnímu listu (jsou-li k dispozici).
Je-li informace ve scénáři expozice, je doporučeno, aby byl poskytnut konkrétní odkaz na
příslušné scénáře expozice, které obsahují informace uvedené v odstavci 8.2 bezpečnostního
listu .
Doporučuje se také, aby souhrn k řízení rizika byl v odstavci 8.2.
Bod 7.1 BL by měl obsahovat opatření k omezení rizik při nakládání s látkami a směsmi. To
zahrnuje celou řadu akcí, jako jsou například : návrh a organizace pracovních systémů,
vhodné vybavení a pravidelná údržba, minimalizace doby trvání a rozsahu expozice
prostřednictvím organizačních opatření, obecná ventilace a vhodné hygienické podmínky.
Doporučuje se, aby se neopakoval popis těchto opatření v každém scénáři expozice, který je
připojen k BL, protože nejsou zaměřeny na individuální použití , pokud nejsou relevantní pro
specifický scénář expozice
Pododdíl 8.2.2 obsahuje opatření týkající se používání individuálních ochranných opatření
(např. osobní ochranné prostředky (OOP)). Použití OOP je obvykle považováno za poslední
možnost pro řízení rizik.
OOP by měly být použity ve spojení s jinými kontrolními opatřeními, jako je návrh
uzavřeného systém, automatizace nebo poloautomatizace, opatření proti prachu, odvětrávání –
celková ventilace nebo místní odtah atd…
Pokud je v příloze k BL uvedeno několik scénářů expozice, pak OOP nesmí být požadovány v
závislosti na podmínkách každého scénáře expozice, které se mohou lišit. Proto se doporučuje
uvést, v každém scénáři jaký typ OOP je potřeba + technické specifikace a pro které
úkoly/činnosti je to potřeba (např. na čištění/ošetřování) a jeho účinnost
V kapitole 8.2.2 by mělo být uvedeno, co je potřeba k zajištění ochrany před látkami
specifických rizik.
V případech popsaných v čl. 31 (7) nařízení REACH je stanoveno, že scénář expozice musí
být připojen, jako příloha bezpečnostního listu .
Nicméně, druhý a třetí odstavec článku 31 ( 7) dále uvádějí, že :
Každý následný uživatel při sestavování svého vlastního bezpečnostního listu pro určená
použití zahrne příslušné scénáře expozice a využije další náležité informace z bezpečnostního
listu, který mu byl dodán.
Každý distributor při sestavování svého vlastního bezpečnostního listu pro použití, pro něž
předal informace podle čl. 37 odst. 2, předá příslušné scénáře expozice a využije další náležité
informace z bezpečnostního listu, který mu byl dodán.

Pro následné uživatele, kteří nepotřebují provádět vlastní CSA pro určitou látku (nejen) proto
existují alternativní možnosti pro zařazení scénáře expozice:
1. skutečný scénář expozice vyplývající z CSA pro látku jako takovou nebo scénář
expozice
2. Scénáře expozice pro látky obsažené ve směsi v koncentraci vyšší než limity uvedené
v článku 14 jsou přiloženy bez konsolidace (to znamená bez toho, že by s nimi bylo
cokoli děláno). V tomto případě alespoň souhrn příslušných klíčových informací z
přiložených scénářů expozice musí být zahrnut do klíčových částí bezpečnostního listu
s odkazem na scénáře
3. Vytvoření souhrnného posouzení informací ze scénářů expozice a sestavení scénáře
expozice pro látky používané ve směsi a začlenění informace do těla BL (scénáře pro
jednotlivé látky nám nevyhovují, ale je dostatek informací, abychom sestavili scénář
pro danou látku pro naše použití)
4. Přílohou je scénář expozice vyplývající z hodnocení rizik pro zvláštní směsi
5. Přílohou je scénář expozice vyplývající z hodnocení rizik podle čl. 31 (2) (povinnost
následného uživatele udělat CSR).
6. Doplnění bezpečného používání směsi odvozené z jednotlivých scénářů expozice do
BL směsi.
Ověření souladu s ES
V praxi určit kdo za co zodpovídá a komu ve firmě případné neshody oznamuje
Název látky (dle BL)
o-xylen
Název látky (dle BL)
XXXX
Dodavatel
Použití jako meziprodukt
Určené použití v BL
ES 2
Identifikace expozičního scénáře
1. Posouzení pokrytí podporovaného použití, procesů a činností

a/ pokrytí použití a procesů deskriptory
Označen
Kategorie
Odpovídá
í
SU 3, 8 ,
Ano
oblasti použití (SU)
9
PROC
1,2,3,4,8
Ano
procesů (PROC)
a8b,15
ERC 1,
uvolňování do ŽP
Ano
4
(ERC)
Ano/
chemických výrobků
Ne/NA
(PC)
Potřebná opatření:

poznámka
SU 3, 8 , 9
PROC 2,8b,15
ERC 1, 4
Týká se výrobků - směsí, pro případy látky
většinou neuvedeno (NA – není aplikovatelné)
Např. Nejsou nutná

SU 3

Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových
zařízeních

SU 8

Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků)

SU 9

Výroba lehkých chemických látek

PROC1

Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná.

PROC2

Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou
expozicí (např. odběr vzorků).

PROC3

Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace).

PROC4

Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice.

PROC8a

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v
nespecializovaných zařízeních.

PROC8b

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve
specializovaných zařízeních.

PROC15

Použití jako laboratorního reagentu.

ERC1

Výroba látek

ERC4

Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů

b/ pokrytí činností
poznámka
Jsou zahrnuty všechny
činnosti?

Ano

Použití pokryto

2. Posouzení provozních podmínek

Položka

Hodnota z ES

(Maximální) délka trvání
a četnost použití
Množství (max.)
používané za jednotku
času
Teplota
Koncentrace ( látky ve
směsi)
Fyzikální forma

8 hod/den

Odpovídá

Ano

375 000 t/rok
Ano/ne
20°C nad okolní teplotu
100 %
Kapalina

Ano
Ano
Ano

Poznámka / popis
neshody

Provozní podmínky ve
vztahu k lidem pracovní ovzduší

Limity
PEL 200 mg/m3
NPK – P 400 mg/m3

Ano/ne

DNEL akut. Inhal .: 442 mg/m3
DNEL long.t.Inhal .: 221 mg/m3

Provozní podmínky, které ovlivňují expozici ŽP:
Odpadní voda: Frakce
z procesu

Vzduch: Frakce z procesu

Ano/ne

Vypočítat z reálné
spotřeby, porovnat
s hodnotou
vypočtenou/
odvozenou/měřenou

Ano/ne

(důvod proč není
expozice)

0,005

Půda: Frakce z procesu :

0,0001

Maximální koncentrace
v ovzduší [kg/m3]

PEC: -

Sladká voda [mg/L]
Výstup z ČOV

Ano/ne

Vypočítat z reálné
spotřeby, porovnat
s hodnotou
vypočtenou/
odvozenou/měřenou

0,003

Např. Pro laboratorní
použití se
nepředpokládá
překročení limitu

PEC: 0,1194 mg/l
Ano/ne

Pro tonáž 3 570t/rok

Porovnat reálnou
tonáž
Porovnat PEL

koncentrace před
vstupem do ČOV

Účinnost likvidace emisí
Účinnost likvidace ČOV
emisí
Uzavřenost procesu
Další dle posuzovaného
SE

0,3%
Pro tonáž 3 570t/rok

Ano/ne

Porovnat reálnou
tonáž
Porovnat vypočtenou
hodnotu

80%
93,57 %
-

Nejsou stanoveny
specifické podmínky

3. Posouzení opatření k řízení rizik

položka

Odpovídá
Ano/ Ne

Poznámka/popis neshody

Ochrana zdraví na pracovišti
Organizační opatření
Procesní kontroly

ano
-

Technická opatření (větrání
- stanovené účinnosti ,filtry
…)
Osobní ochranné pomůcky
Další.

ano

(rukavice dle EN 374 pokud může nastat kontakt
…kontrola)

Ano/ ne

Opatření k ochraně životního prostředí
Organizační opatření

-

Procesní kontroly
Technická opatření (např.

-

úprava
odpadní vody (stanovené
účinnosti)

ano

Omezení emisí

Opatření týkající se odpadů

ES: ČOV - účinnost 93,57 % (snadno rozložitelná
látka)
ES: …..

-

Omezení v odpadních
vodách

Účinnost likvidace emisí > 80 %

Ano/ne

Jaké reálně máme (spalovna odplynů, hermetizace
zásobníků, hermetizace výrobní linky, …), nebo pokud
nejsou předepsána ani realizována: nepožadováno
ES: Kaly z ČOV ne na půdy, kaly spálit nebo
zregenerovat
Jaké u uživatele (způsob likvidace)?

Další

4. Celkové zhodnocení:
………………………………………………………………..

Zpracoval:
Datum:

