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R5938 1/113 DA 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsnavn : White Spirit  
Stoffets navn : Kulbrinter, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske 

(2-25%) 
EF-Nr. : 919-446-0 

   

PR-nr. : 929160 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 

Anvendelse af stoffet/det 
kemiske produkt 

: Anvendes som:, Opløsningsmiddel, Identificerede 
anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet 
overblik over identificerede anvendelser. 

 
Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der 

advares imod. 
 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firma : Vibe Autokemi ApS  
Industrivænget 6 
4540 Fårevejle    

Telefon : +45 59 26 57 06 
   

E-mail adresse  : info@vibeautokemi.dk  
   

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefon : +45 82 12 12 12 til Giftlinien, Bispebjerg Hospital 

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
 

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 

Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger 

Brandfarlige væsker Kategori 3 --- H226 
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Aspirationsfare Kategori 1 --- H304 

Specifik målorgantoksicitet - 
enkelt eksponering 

Kategori 3 
Centralnervesyste

m 
H336 

Specifik målorgantoksicitet - 
gentagen eksponering 

Kategori 1 
Centralnervesyste

m 
H372 

Kronisk toksicitet for 
vandmiljøet. 

Kategori 2 --- H411 

 
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 

 
 
 
Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF 
 

Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF 

Faresymbol / Farekategori Risikosætninger 

   R10 

Sundhedsskadelig (Xn)  R65, R66, R67, R48/20 

Miljøfarlig (N)  R51, R53 

 
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 

 
Vigtigste skadelige virkninger 
 

Menneskers sundhed : Dampe kan forårsage irritation, hovedpine, svimmelhed, virke 
bedøvende og have andre effekter på centralnervesystemet. 
Affedter huden og gør den tør og ru. Langvarig eller gentagen 
hudkontakt kan resultere i eksem. 
Stænk i øjnene kan forårsage stærke smerter. Damp virker 
irriterende. 
Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, 
opkastning og diarré.,Små mængder af stoffet som er trængt 
ned i luftvejen ved indtagelse eller opkast kan forårsage hoste 
og åndedrætsbesvær. Kemisk lungebetændelse kan 
forekomme i løbet af en dag. 
 
 

Fysiske og kemiske 
farer 

: Brandfarlig. Ved opvarmning kan der udvikles brændbare 
dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft., 
Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. 
 

Potentielle 
miljømæssige virkninger 

: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
 

 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
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Faresymboler :  

    

 

 
Signalord : Fare 

 
Faresætninger : H226 Brandfarlig væske og damp. 

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og 
kommer i luftvejene. 

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
H372 Forårsager organskader ved 

længerevarende eller gentagen 
eksponering. 

H411 Giftig for vandlevende organismer, med 
langvarige virkninger. 

 
Sikkerhedssætninger   
   
Forebyggelse : P243 Træf foranstaltninger mod statisk 

elektricitet. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/ 

øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. 
 

Reaktion : P370 + P378 Ved brand: Anvend vandspray, 
alkoholresistent skum, tørt kemikalie eller 
kuldioxid til brandslukning. 

P331 Fremkald IKKE opkastning. 
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring 

omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 
P304 VED INDÅNDING: 
 

 
Tillægsmærkning: 
 

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 
 
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 
 

• Kulbrinter, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske (2-25%) 
 

2.3. Andre farer 

Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5. 
organisk opløsningsmiddel 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Farlige komponenter 
Koncentration 

(%) 
Klassificering 

(FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 
Klassificering 
(67/548/EØF) 
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Fareklasse / 

Farekategori Faresætninger 

Kulbrinter, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske (2-25%) 

EF-Nr. : 919-446-0 
 

100  Flam. Liq.3 
STOT SE3 

STOT RE1 
Asp. Tox.1 
Aquatic Chronic2 

 

H226 
H336 

H372 
H304 
H411 

 

R10 
Sundhedsskadelig; 

Xn; R48/20 
Sundhedsskadelig; 
Xn; R65 

R66 
R67 
Miljøfarlig; N; 

R51/53 

 

 
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 

 
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1.  Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle anvisninger : Søg frisk luft. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.  
 

Hvis det indåndes : Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer.  
 

I tilfælde af hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af. Vask omgående med sæbe og 
rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.  

 
I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. 

Søg læge ved vedvarende symptomer.  
 

Ved indtagelse. : Søg omgående læge. Skyl munden med vand og drik derefter 
rigeligt vand. Fremprovoker IKKE opkastning.  

 

4.2.  Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer : Se punkt 11 for mere detaljeret information om 
helbredseffekter og symptomer. 

 

Effekter : Se punkt 11 for mere detaljeret information om 
helbredseffekter og symptomer. 

4.3.  Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling : Ingen information tilgængelig. 

 
 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandtåge, skum, pulver eller kuldioxid. 
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Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 

: Brandfarlig. Dampene er tungere end luft og kan spredes 
langs gulve. Ved brand kan følgende farlige 
nedbrydningsprodukter dannes: Carbonoxider 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal 
bæres af 
brandmandskabet 

: Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er 
mulig. 

Yderligere råd : Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.Opsaml 
forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til 
kloakafløb. 

 
 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Sikkerhedsforanstaltninge
r til beskyttelse af 
personer 

: Evakuer personale til sikre områder. Muligt behov for 
alarmering af naboer. Vær opmærksom på ophobning af 
dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan 
ophobes i lave områder. For personlig beskyttelse se punkt 8.  

6.2.  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstalt
ninger 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære 
kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis 
produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da 
respektive myndigheder.  

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder og udstyr til 
inddæmning og 
oprensning 

: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende 
materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det 
i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders 
forskrifter (se afsnit 13).  

 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige 
værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering. 

 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
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Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne 
og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med huden og 
øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i 
arbejdsrum. Undgå indånding af dampe eller tåger. 

 
Hygiejniske 
foranstaltninger 
 

: Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå at indånde dampe 
eller spraytåge. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask 
hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke 
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt 
med huden og øjnene. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. 
Holdes væk fra direkte sollys. 

 
Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 

: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug 
eksplosionssikkert udstyr. Fjern alle antændelseskilder. 

 
Anvisninger ved 
samlagring 

: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 
foderstoffer.  

 

7.3. Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for 
et komplet overblik over identificerede anvendelser. 

 
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Komponent: 1,2,4-trimethylbenzen CAS-Nr. 95-63-6 

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier 

 
Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Arbejdstilsynet., Grænseværdi: 
20 ppm 

 
EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 
2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA): 
20 ppm, 100 mg/m3 
Indikativ 
 
Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi: 
20 ppm, 100 mg/m3 

 

Komponent: xylen CAS-Nr. 1330-20-7 

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier 

 
Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Arbejdstilsynet., Hud betegnelse: 
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Kan absorberes gennem huden. 
 
Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Arbejdstilsynet., Grænseværdi: 
25 ppm 

 
EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 
2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Kort tids udsætelses grænse(STEL): 
100 ppm, 442 mg/m3 
Indikativ 
 
EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 
2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA): 
50 ppm, 221 mg/m3 
Indikativ 
 
Danmark. Grænseværdilisten., Hud betegnelse: 
Kan absorberes gennem huden. 
 
Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi: 
25 ppm, 109 mg/m3 

 

Komponent: 1,3,5-trimethylbenzen CAS-Nr. 108-67-8 

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier 

 
Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Arbejdstilsynet., Grænseværdi: 
20 ppm 

 
EU. Vejledende grænseværdier for eksponering i direktiv 91/322 / EØF, 2000/39 / EF, 
2006/15 / EF, 2009/161 / EU, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA): 
20 ppm, 100 mg/m3 
Indikativ 
 
Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi: 
20 ppm, 100 mg/m3 

 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. 

Personlige værnemidler 

Åndedrætsværn 
 

Anbefaling : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. 
Anbefalet filter type:A 

 
Beskyttelse af hænder 
 
Anbefaling : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. 

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og 
modstandsdygtigt overfor produktet / stoffet / blandingen. 
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Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring 
permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle 
arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). 
 

Materiale : Nitrilgummi 
gennemtrængningsti
d 

: >= 8 h 

Handsketykkelse : 0,5 mm 
 

Beskyttelse af øjne 
 

Anbefaling : Sikkerhedsbriller 
 

Beskyttelse af hud og krop 
 

Anbefaling : Brug særligt arbejdstøj. 
 

 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

Generelle 
anvisninger 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 
Undgå gennemtrængning til undergrund. 
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da 
respektive myndigheder. 
 

 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Form :  væske 
 

Farve :  farveløs 
til 
gul 
 

Lugt :  gennemtrængende 
som kulbrinte 
 

Lugttærskel :  ingen data tilgængelige 
 

pH-værdi  : ingen data tilgængelige 
 

flydepunkt : < -20 °C  

 
Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 135 - 220 °C (ASTM D 86)  

 
Flammepunkt : > 30 °C (Metode: ASTM D 56)  

 
Fordampningshastighed :  0,13  

(Butylacetat = 1) 
 

Antændelighed (fast stof, luftart) : ingen data tilgængelige 
 

Højeste eksplosionsgrænse : ca. 7 %(V)  



 

 

 

 
 

 

R5938 / Udgave 7.0 9/113 DA 

 
Laveste eksplosionsgrænse : ca. 0,6 %(V)  

 
Damptryk : < 2,7 hPa (20 °C)  

 
Relativ dampvægtfylde : > 1  

 
Relativ massefylde : 0,721 - 0,826 (15 °C)  

 
Massefylde : 0,785 kg/dm3 (15 °C)  

 
Vandopløselighed : (20 °C)  

praktisk talt uopløselig 
 

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 

: ingen data tilgængelige 
 

Selvantændelsestemperatur : > 200 °C  

 
Termisk spaltning :  ingen data tilgængelige 

 
Viskositet, dynamisk : ingen data tilgængelige 

 
Eksplosionsfare :  ingen data tilgængelige 

 
Oxiderende egenskaber :  Ingen oxiderende egenskaber. 

 

9.2. Andre oplysninger 

Molekylvægt : ca. 146 g/mol  

 
Bulk massefylde : 720 - 825 kg/m3  

 
 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Anbefaling : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Anbefaling : Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale 
forhold.  

10.4. Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.Direkte varmekilder.Stærkt sollys i 
længere perioder. 
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10.5. Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal 
undgås 

: Oxidationsmidler 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: 
Carbonoxider 

 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Data for produktet 

Akut toksicitet 

Oralt 

 
  Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, 

opkastning og diarré.,Små mængder af stoffet som er trængt ned i 
luftvejen ved indtagelse eller opkast kan forårsage hoste og 
åndedrætsbesvær. Kemisk lungebetændelse kan forekomme i 
løbet af en dag. 
  
 

LD50 oral : > 5000 mg/kg (Rotte; Test-emne: Data er baseret på testresultater 
eller data fra sammenligneligt produkt.) (OECD test guideline 401) 
 

Indånding 

 
  Dampe kan forårsage irritation, hovedpine, svimmelhed, virke 

bedøvende og have andre effekter på centralnervesystemet.  
 

LC50 : > 13,1 mg/l (Rotte; 4 h; Test-emne: Data er baseret på 
testresultater eller data fra sammenligneligt produkt.) (OECD test 
guideline 403) 
 

Hud 

 
LD50 : 4 mL/kg(Kanin) (OECD test guideline 402) 

 

Irritation 

Hud 

 
Resultat : Affedter huden og gør den tør og ru. Langvarig eller gentagen 

hudkontakt kan resultere i eksem. 
 

Øjne 
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Resultat : Stænk i øjnene kan forårsage stærke smerter. Damp virker 
irriterende. 
 

Sensibilisering 

 
Resultat : Der er ikke kendskab til nogen allergifremkaldende virkning. 

 

CMR-virkninger 

CMR egenskaber 

 
Carcinogenicitet 
 

: Forventes ikke at være kræftfremkaldende. 
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende 
stoffer. 
 

Mutagenicitet 
 

: Forventes ikke at være mutagent. 
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende 
stoffer. 
 

Reproduktionstoksicit
et 
 

: Forventes ikke at være giftig i henhold til reproduktion. 
De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende 
stoffer. 
 

Specifik målorgantoksisitet 

Engangspåvirkning 

 
Indånding 
 

: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
 

Gentagen påvirkning 

 
Bemærkning 
 

: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen 
eksponering. 
 

Andre toksikologiske egenskaber 

Aspirationsfare 

 
  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.,  

 
 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Data for produktet 

Akut toksicitet 

Fisk 
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LL50 
 

: 10 - 30 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)  
 

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr 

 
EL50 
 

: 10 - 22 mg/l (Daphnia magna; 48 h)  
 

alger 

 
NOELR 
 

: 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge); 72 h)  
 

EL50 
 

: 4,6 - 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge); 72 h)  
 

Kronisk toksicitet 

Vandlevende hvirvelløse dyr 

 
NOEC 
 

: 0,097 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie); 21 d)  
 

LOEC 
 

: 0,203 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie); 21 d)  
 

 
 

 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Data for produktet 

Persistens og nedbrydelighed 

Persistens 

 
Resultat 
 

: Produktet fordamper hurtigt. 
Produktet er uopløseligt og flyder på vand. 
 

Biologisk nedbrydelighed 

 
Resultat 
 

: Forventes at være let bionedbrydelig. 
 

Resultat 
 

: 74,7 % (Let bionedbrydelighed; Eksponeringstid: 28 d) 
 

Komponent: naphtha (råolie), hydroafsvovlet; 

Lavtkogende hydrogeneret nafta 

CAS-Nr. 64742-82-1 

Persistens og nedbrydelighed 

Persistens 

 
Resultat 
 

: ingen data tilgængelige 
 

Biologisk nedbrydelighed 

 
Resultat : ingen data tilgængelige 
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12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Data for produktet 

Bioakkumulering 

 
Resultat 
 

: Ingen information tilgængelig. 
 

   

12.4. Mobilitet i jord 

Data for produktet 

Mobilitet 

 
Resultat 
 

: Produktet er uopløseligt i vand., Meget let fordampelighed, 
nedbrydes hurtigt i luft., Forventes ikke at udskilles i bundfald og i 
spildevandets tørstof.  
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Data for produktet 

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

 
Resultat 
 

: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller 
giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og 
meget bioakkumulerbart (vPvB).  
 

12.6. Andre negative virkninger 

Data for produktet 

Yderligere økotoksikologisk information 

 
Resultat 
 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
 

 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produkt 
 

: Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i 
egnede beholdere. Udled ikke i afløb. 
 

Forurenet emballage 
 

: Tøm emballagen grundigt. Emballagen kan genbruges efter 
omhyggelig og korrekt rengøring. Emballager som ikke kan 
renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv. 
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Europæisk Affaldskatalog 
nummer 
 

: Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan 
ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer 
tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale 
renovationsfirma. 
 

 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

14.1. FN-nummer 

1300 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

ADR : TERPENTIN, MINERALSK 
RID : TERPENTIN, MINERALSK 
IMDG : TURPENTINE SUBSTITUTE 

14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR-Klasse 
(Faresedler; Klassifikationskode; 
Farenummer; Tunnelrestriktions-kode) 

: 3 

3; F1; 30; (D/E) 

RID-Klasse 
(Faresedler; Klassifikationskode; 
Farenummer) 

: 3 

3; F1; 30 

IMDG-Klasse 
(Faresedler; EMS) 

: 3 

3; F-E, S-E 

14.4. Emballage gruppe 

ADR : III 
RID : III 
IMDG : III 

14.5. Miljøfarer 

Miljøskadelig i henhold til ADR : ja 
Miljøskadelig i henhold til RID : ja 
Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode : ja 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Ikke relevant. 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden  

IMDG : Ikke relevant. 
 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø 
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. 
 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

 
Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3. 

 
R10 Brandfarlig. 

R48/20 
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved 
indånding. 

R51 Giftig for organismer, der lever i vand. 

R51/53 
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 

 
Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. 

 
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  

H372 
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen 
eksponering.  

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
 
Yderligere oplysninger 
 

Referencer til den 
vigtigste faglitteratur og 
de vigtigste datakilder 

: Information fra leverandøren samt data fra "Database af 
registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur 
(ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette 
sikkerhedsdatablad. 

 
Andre oplysninger : Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores 

kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne 
beskriver kun produktet med hensyn til 
sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti 
eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et 
kontraktmæssigt retligt forhold. 
 
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det 
specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i 
kombination med andre materialer eller processer, medmindre 
det er specificeret i teksten. 

 
|| Angiver opdateret afsnit. 
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Nr. Kort titel 

Hovedb
rugergr

uppe 
(SU) 

Anvend
elsesse

ktor 
(SU) 

Produktka
tegori 
(PC) 

Proceskate
gori 

(PROC) 

Miljøudle
dningskat

egori 
(ERC) 

Artikelkat
egori (AC) 

Specifikation 

1  Fremstilling af stoffet  3  8, 9 NA 
 1, 2, 3, 4, 

8a, 8b, 15 
 1, 4 NA ES5739 

2  Fordeling af stof  3  8, 9 NA 
 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9, 

15 

 1, 2 NA ES5746 

3  
Formulering og (om-

)emballering af stoffer 
og blandinger 

 3  10 NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES5755 

4  
Anvendelse i 

rengøringsmidler 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

7, 8a, 8b, 
10, 13 

 4 NA ES5771 

5  
Anvendelse i 

rengøringsmidler 
 22 NA NA 

 2, 3, 4, 
8a, 8b, 

10, 11, 13 

 8a, 8d NA ES5799 

6  
Anvendelse i 

rengøringsmidler 
 21 NA 

 3, 4, 8, 
9a, 24, 
35, 38 

NA  8a, 8d NA ES6064 

7  
Anvendelse som 

brændstof 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 16 

 7 NA ES5783 

8  
Anvendelse som 

brændstof 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 8b, 16 

 9a, 9b NA ES5890 

9  
Anvendelse som 

brændstof 
 21 NA  13 NA  9a, 9b NA ES6123 

10  
Anvendelse som 

smøremiddel 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 

17, 18 

 4, 7 NA ES5777 

11  
Anvendelse som 

smøremiddel 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9, 

10, 11, 
13, 17, 
18, 20 

 9a, 9b, 

8a, 8d 
NA ES5860 

12  
Anvendelse som 

smøremiddel 
 21 NA  1, 24, 31 NA 

 9a, 9b, 

8a, 8d 
NA ES6084 

13  
Anvendelse i 

funktionsvæsker 
 3 NA NA 

 1, 2, 4, 
8a, 8b, 9 

 7 NA ES5792 

14  
Anvendelse i 

funktionsvæsker 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 
8a, 9, 20 

 9a, 9b NA ES5897 

15  
Anvendelse i 

funktionsvæsker 
 21 NA  16, 17 NA  9a, 9b NA ES6130 

16  Brug i laboratorier  3 NA NA  10, 15  2, 4 NA ES5795 

17  Brug i laboratorier  22 NA NA  10, 15  8a NA ES5951 

18  

Anvendelse i 

metalbearbejdningsvæ
sker/Valseolier 

 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 
13, 17 

 4 NA ES5781 

19  
Anvendelse i 

metalbearbejdningsvæ

sker/Valseolier 

 22 NA NA 
 1, 2, 3, 

8b, 9, 10, 

11, 13, 17 

 8a, 8d NA ES5886 

20  
Anvendelse i vej- og 

byggeindustri 
 22 NA NA 

 8a, 8b, 
10, 11, 13 

 8d, 8f NA ES5933 

21  

Anvendelse som 

vandbehandlingskemik
alie 

 22 NA NA 
 1, 3, 4, 

8a, 8b, 13 
 8f NA ES10990 

22  Anvendelser i coatings  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 10, 
13, 15 

 4 NA ES5763 
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23  Anvendelser i coatings  22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

10, 11, 
13, 15, 19 

 8a, 8d NA ES5797 

24  Anvendelser i coatings  21 NA 

 1, 4, 8, 

9a, 9b, 
9c, 15, 
18, 23, 

24, 31, 
34 

NA  8a, 8d NA ES5998 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 1: Fremstilling af stoffet 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Slutanvendelsessektor 
SU8:  Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) 
SU9:  Fremstilling af finkemikalier 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC1:  Produktion af stoffer 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Fremstilling af stoffet eller anvendelse som mellemprodukt, proceskemikalie eller 
ekstraktionsmiddel. Dækker genbrug/genvinding, transport, lagring, 
vedligeholdelse og læsning (inklusiv hav- og kystnære skibe, vej- og 
skinnekøretøjer og bulkcontainere). 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC4 

Overvejende hydrofobisk, . 
 

Substansen er en kompleks UVCB, . 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

17000 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

56000 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

17000 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 300 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,03 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,01 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 

Luft Begræns luftemission til en minimal 
udtrækningseffektivitet på (%): (Effektivitet: 90 %) 

Vand Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
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forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

nødvendig. 

Jord 
 Ferskvandssediment anvendes som grundlag for at 
beregne risiko ved miljøeksponering (risikodrivende 
delmiljø) 

Vand 
Undgå at ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og 
genvind det fra spildevandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

1.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 

Under fremstillingen opstår der intet affald af 
stoffet., Ekstern behandling og bortskaffelse af 
affald bør være i overensstemmelse med respektive 
lokale og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder Under fremstillingen opstår der intet affald af stoffet. 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 
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Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 3200000 
kg/dag 

--- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 1.1v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 2: Fordeling af stof 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Slutanvendelsessektor 
SU8:  Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) 
SU9:  Fremstilling af finkemikalier 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC1:  Produktion af stoffer 
ERC2:  Formulering af kemiske produkter 

Aktivitet 
Læsning (inklusiv havgående skibe, kystskibe, vej-(skinnekøretøjer og IBC-
læsning) og ompakning (inklusiv tromler og små pakninger) af stoffet inklusiv dets 
prøveudtagning, lagring, losning, fordeling og tilhørende laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC2 

Overvejende hydrofobisk, . 
 

Substansen er en kompleks UVCB, . 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

3,4 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,002  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

170 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

1700 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

0,1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,001 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,001 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 

Luft Begræns luftemission til en minimal 
udtrækningseffektivitet på (%): (Effektivitet: 90 %) 

Vand Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
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forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 
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--- --- --- Msafe 210000 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 1.1v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 3: Formulering og (om-)emballering af stoffer og blandinger 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Slutanvendelsessektor 
SU 10:  Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering 
(bortset fra legeringer) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske 
produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC14:  Fremstilling af kemiske produkter og artikler ved tablettering, 
komprimering, ekstrudering og pelletering 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier ERC2:  Formulering af kemiske produkter 

Aktivitet 

Formulering, pakning om ompakning af stoffet og dets blandinger i batch eller 
kontinuerlige processer inklusiv lagring, transport, blanding, tablettering, 
komprimering, pelletering, ekstrusion, pakning i lille og stor målestok, 
prøveudtagning, vedligeholdelse og tilhørende laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

2400 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

7800 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

2400 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 300 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,2 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,01 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 
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Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Jord 
 Ferskvandssediment anvendes som grundlag for at 
beregne risiko ved miljøeksponering (risikodrivende 
delmiljø) 

Vand 
Undgå at ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og 
genvind det fra spildevandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 
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Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 950000 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 2.2.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 



 

 

 

 
 

 

R5938 / Udgave 7.0 28/113 DA 

1. Eksponeringsscenariets korte titel 4: Anvendelse i rengøringsmidler 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Dækker anvendelsen som en komponent i rengøringsprodukter inklusiv transfer 
fra lageret og hældning/tømning af tromler eller beholdere. Eksponeringer ved 
blanding/fortynding i forberedelsesfasen og ved rengøringsarbejder (inklusiv 
spraying, strygning, dypning og aftørring, automatisk eller manuel), tilhørende 
rengøring og vedligeholdelse af anlæg. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,071  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

5000 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

1400 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

100 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,003 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 

Luft 
Begræns luftemission på en typisk 
tilbageholdelseseffektivitet på (%): (Effektivitet: 70 
%) 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Jord  Miljøfare fremkaldes via jorden. 
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Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Rengøring med 
højtryksrensere 

Sørg for en god standard af kontrolleret ventilation 
(10 - 15 luftomsætninger per tiime)(PROC7) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til personlig beskyttelse, 
hygiejne og sundhedsevaluering 

Rengøring med 
højtryksrensere 

Hvis ovenstående tekniske/organisationsmæssige 
kontrolforanstaltninger ikke er gennemførlige: 
Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse 
med EN140 med type A filter eller bedre.(PROC7) 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 



 

 

 

 
 

 

R5938 / Udgave 7.0 30/113 DA 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 4600000 
kg/dag 

--- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 4.4a.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 5: Anvendelse i rengøringsmidler 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelsen som en komponent i rengøringsprodukter inklusiv 
hældning/tømning fra tromler og beholdere; og eksponeringer ved 
blanding/fortynding i forberedelsesfasen og ved rengøringsarbejder (inklusiv 
spraying, strygning, dypning og aftørring, automatisk eller manuel). 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

170 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,47 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

340 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

2 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 
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frisættelse på området 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Rengøring med 
højtryksrensere 
Spraye 
Indendørs. 

Sørg for forbedret generel ventilation ved 
mekaniske tiltag. 
Begræns stoffets andel i produktet til 25 
%.(PROC11) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til personlig beskyttelse, 
hygiejne og sundhedsevaluering 

Rengøring med 
højtryksrensere 
Spraye 
Udendørs. 

Begræns stoffets andel i produktet til 5 %. 
eller 
Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse 
med EN140 med type A filter eller bedre.(PROC11) 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 
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Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 580 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.4b.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 6: Anvendelse i rengøringsmidler 

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 

PC3:  Luftfrisker 
PC4:  Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter 
PC8:  Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til 
skadedyrsbekæmpelse) 
PC9a:  Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere 
PC24:  Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC35:  Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede 
produkter) 
PC38:  Produkter til svejsning og lodning (med flusbelægning eller fluskerne), 
flusprodukter 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker generel eksponering af forbrugere ved brug af husholdningsprodukter, 
der sælges som vaske- og rengøringsmidler, aerosoler, coatings, afisere, 
smøremidler og luftrensere. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

25 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,068 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

50 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

95 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

2,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 2,5 %  
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 
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Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC3: Øjeblikkelig 
luftbehandling (aerosol spray) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

0,1 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed 15 min 

Brugsfrekvens 4 gange pr. dag 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC3: Øjeblikkelig 
luftbehandling (aerosol spray) 

Relevant for pesticider, (kun bindemiddel). 
 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

5 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed 15 min 

Brugsfrekvens 4 gange pr. dag 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
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2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC3: Kontinuert luftbehandling 
(fast stof og væske) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 10% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

0,48 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 8 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,7 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC3: Kontinuert luftbehandling 
(fast stof og væske) 

Relevant for pesticider, (kun bindemiddel). 
 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

0,48 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 8 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,7 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC4: Vask af bilrude 

Produktkarakteristika Koncentration af stof i Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 1% 
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blanding/artikel 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

0,5 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Ventilationshastighed pr. 
time 

1,5 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC4: Hælde ind i radiator 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 10% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.8 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC4: Afiser til låse 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

4 g 
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Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 15 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 214,4 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

2.9 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC8: Produkter til tøjvask og 
opvask 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

15 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 30 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.10 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC8: Rengøringsmidler, 
væsker 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

27 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 128 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
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2.11 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC8: Rengøringssprays 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 15% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

35 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 128 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.12 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9a: Limfjernere (maling-, 
lim-, tapet-, tætningsmiddelfjerner) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

491 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 h 

Brugsfrekvens 3 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.13 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Væske 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 
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Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2,2 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 4 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.14 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Pasta 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 20% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

34 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 8 h 

Brugsfrekvens 10 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.15 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Spray 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

73 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 6 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428,75 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
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anvendelse ved omgivelsestemperatur. 
 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.16 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC35: Produkter til 
vaskemaskiner og opvaskemaskiner 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

15 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 30 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.17 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC35: Rengøringsmidler, 
væsker (universalrengøringsmidler, sanitetsprodukter, gulvrengøringsmidler, 
glasrengøringsmidler, tæpperens, metalrens) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

27 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 128 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
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Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.18 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC35: Rengøringsmidler, 
sprayflasker (universalrengøringsmidler, sanitetsprodukter, glasrengøringsmidler) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 15% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

35 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 128 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.19 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC38 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 20% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

12 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 
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Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 63 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.4c.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Forbrugere 

ECETOC TRA værktøjet er anvendt til vurdering af forbrugereksponeringen, med mindre andet er oplyst. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 7: Anvendelse som brændstof 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC16:  Anvendelse af materialer som brændstofkilder. Begrænset eksponering 
for uforbrændt produkt må forventes 

Miljøudledningskategorier ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Dækker brugen som brændstof (eller brændstofadditiv), inklusiv aktiviteter i 
forbindelse med transfer, anvendelse, vedligeholdelse af udstyr og 
affaldsbehandling. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC7 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

5000 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

0,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,001 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Jord 
 Ferskvandssediment anvendes som grundlag for at 
beregne risiko ved miljøeksponering (risikodrivende 
delmiljø) 

Vand 
Undgå at ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og 
genvind det fra spildevandet. 

Luft 
Begræns luftemission på en typisk 
tilbageholdelseseffektivitet på (%): (Effektivitet: 95 
%) 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
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vurderinger af frigørelsesprocesser. 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 

Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser., 
Forbrændingsemissioner begrænset af foreskrevne 
emissionskontroller., Forbrændingsemissioner 
medtaget i regional eksponeringsvurdering. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

Opsamlingsmetoder 
Dette stof opbruges ved anvendelse, og der opstår 
intet affald efter stoffet. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC8b, PROC16 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 
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Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 1900000 
kg/dag 

--- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 7.12a.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 8: Anvendelse som brændstof 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC16:  Anvendelse af materialer som brændstofkilder. Begrænset eksponering 
for uforbrændt produkt må forventes 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Dækker brugen som brændstof (eller brændstofadditiv), inklusiv aktiviteter i 
forbindelse med transfer, anvendelse, vedligeholdelse af udstyr og 
affaldsbehandling. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

50 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,14 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

0,01 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,001 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,001 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa

Eget spildevandsanlæg 
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nlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 

Forbrændingsemissioner begrænset af foreskrevne 
emissionskontroller., Forbrændingsemissioner 
medtaget i regional eksponeringsvurdering., 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Dette stof opbruges ved anvendelse, og der opstår 
intet affald efter stoffet. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC8b, PROC16 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 140 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 9.12b.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 
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Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 9: Anvendelse som brændstof 

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori PC13:  Brændstoffer 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet Dækker anvendelse ved forbrugere i flydende brændstoffer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

15 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,04 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

29 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

0,01 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,001 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,001 %  
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 

Forbrændingsemissioner begrænset af foreskrevne 
emissionskontroller., Forbrændingsemissioner 
medtaget i regional eksponeringsvurdering., 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Dette stof opbruges ved anvendelse, og der opstår 
intet affald efter stoffet. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC13: Væske: Automobil 
optankning 

Produktkarakteristika 
Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 
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Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

37,5 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 3 min 

Brugsfrekvens 52 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 210 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 100 m3 

Dækker udendørs brug., Dækker anvendelse ved omgivelsestemperatur. 
 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC13: Væske: Scooter 
optankning 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

3,75 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 min 

Brugsfrekvens 52 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 210 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 100 m3 

Dækker udendørs brug., Dækker anvendelse ved omgivelsestemperatur. 
 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC13: Væske: Haveudstyr - 
anvendelse 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

750 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 h 

Brugsfrekvens 26 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 420 cm² 
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påvirkes af risikostyring 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 100 m3 

Dækker udendørs brug., Dækker anvendelse ved omgivelsestemperatur. 
 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC13: Væske: Haveudstyr - 
optankning 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

750 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 min 

Brugsfrekvens 26 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 420 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC13: Væske: Lampeolie 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

100 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 0,6 min 

Brugsfrekvens 52 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 210 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
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personlig beskyttelse og hygiejne) Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC13: Væske: Brændstof til 
varmeapparater 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

3 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 210 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 39 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 9.12c.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Forbrugere 

ECETOC TRA værktøjet er anvendt til vurdering af forbrugereksponeringen, med mindre andet er oplyst. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 10: Anvendelse som smøremiddel 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibetingelser og i delvist åben proces 
PROC18:  Fedtsmøring under højenergi-betingelser 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 
ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Dækker brugen af formulerede smøremidler i lukkede og åbne systemer inklusiv 
transport, betjening af maskiner/motorer og lignende produkter, regenerering af 
frasortede produkter, vedligeholdelse af anlæg og bortskaffelse af affald. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4, ERC7 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

10 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

500 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

10 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

0,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,1 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Undgå at ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og 
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forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

genvind det fra spildevandet. 

Luft 
Begræns luftemission på en typisk 
tilbageholdelseseffektivitet på (%): (Effektivitet: 70 
%) 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring 
Opbevar stof i et lukket system. 
Overfør via lukkede linier.(PROC1, PROC2) 

Behandling ved dypning 
og hældning 

Giv produktet tid til at løbe ud af 
arbejdsemnet.(PROC13) 

Spraye 
Sørg for forbedret generel ventilation ved 
mekaniske tiltag.(PROC7) 

Vedligeholdelse (fra store 
anlæg) og 
maskinopsætning 
Forhøjet temperatur 

Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold 
af udstyr. 
Sørg for forbedret generel ventilation ved 
mekaniske tiltag.(PROC8b) 

Vedligeholdelse af små 
anlæg 

Undgå manuel kontakt med våde 
arbejdsemner.(PROC8a) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
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påvirkning arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 460000 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 4.6a.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 11: Anvendelse som smøremiddel 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibetingelser og i delvist åben proces 
PROC18:  Fedtsmøring under højenergi-betingelser 
PROC20:  Varme- og trykoverførende væsker med udbredt faglig anvendelse, 
men i lukkede systemer 

Miljøudledningskategorier 

ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker brugen af formuleringer af smøremidler i lukkede og åbne systemer 
inklusiv transport, betjening af motorer og lignende produkter, genbearbejdning af 
frasorterede varer, vedligeholdelse af anlæg og bortskaffelse af spildolie. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

18 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

365 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

35 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 1 %  
 

Tekniske betingelser og Vand Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
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forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

18 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,048 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

35 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

15 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 5 %  
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Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Vedligeholdelse af små 
anlæg 
Forhøjet temperatur 

Sørg for forbedret generel ventilation ved 
mekaniske tiltag.(PROC8a) 

Spraye 
Sørg for forbedret generel ventilation ved 
mekaniske tiltag.(PROC11) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 
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3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- Se afsnit 2.1 --- Msafe 52 kg/dag --- 

--- Se afsnit 2.2 --- Msafe 43 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 9.6b.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. ESVOC spERC 8.6c.v1 er blevet anvendt til 
evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 12: Anvendelse som smøremiddel 

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 
PC1:  Klæbestoffer, tætningsmidler 
PC24:  Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC31:  Polermidler og voksblandinger 

Miljøudledningskategorier 

ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker anvendelse ved forbrugere i smøremiddelsformuleringer i lukkede og 
åbne systemer inklusiv transferprocedurer, påføring, motordrift og lignende 
produkter, vedligeholdelse af udstyr og bortskaffelse af spildolie. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

13 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,034 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

25 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 1 %  
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 
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Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

13 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,034 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

25 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

15 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 5 %  
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Lim, hobbybrug 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

9 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 4 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
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forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Klæbemidler til gør-det-
selv brug (gulvlim, fliselim, parketlim) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

6,39 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 6 h 

Brugsfrekvens 1 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 110 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Spraylim 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

85,05 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 4 h 

Brugsfrekvens 6 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Tætningsmiddel 
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Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

75 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Væske 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2,2 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 4 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.8 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Pasta 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 20% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

34 g 

 

Frekvens og varighed af brugen Eksponeringsvarighed 4 h 
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Brugsfrekvens 10 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.9 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Spray 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

73 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 6 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428,75 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.10 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC31: Pudsemidler, 
voks/creme (gulv, møbler, sko) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

142 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1,23 h 

Brugsfrekvens 29 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 430 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger  Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
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relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.11 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC31: Pudsemidler, spray 
(møbler, tøj) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

35 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 8 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 430 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- Se afsnit 2.1 --- Msafe 33 kg/dag --- 

--- Se afsnit 2.2 --- Msafe 31 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 9.6d.v1 has been used to evaluate the exposure for the environment. ESVOC spERC 8.6e.v1 er blevet 
anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Forbrugere 

ECETOC TRA værktøjet er anvendt til vurdering af forbrugereksponeringen, med mindre andet er oplyst. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
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Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 13: Anvendelse i funktionsvæsker 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 

Miljøudledningskategorier ERC7:  Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Skal anvendes som funktionsvæsker f.eks. kabelolier, varmeførende olier, 
kølemidler, isolatorer, kølingsmidler, hydraulikvæsker i industrianlæg, inklusiv 
disses vedligeholdelse og materialetransfer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC7 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

10 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

500 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

0,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,1 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa

Eget spildevandsanlæg 
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nlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC9 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 460000 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 7.13a.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 
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4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 14: Anvendelse i funktionsvæsker 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC20:  Varme- og trykoverførende væsker med udbredt faglig anvendelse, 
men i lukkede systemer 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Skal anvendes som funktionsvæsker f.eks. kabelolier, varmeførende olier, 
kølemidler, isolatorer, kølingsmidler, hydraulikvæsker i professionelt udstyr, 
inklusiv dettes vedligeholdelse og materialetransfer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

50 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,14 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

2,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 2,5 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa

Eget spildevandsanlæg 
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nlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8a, PROC9, PROC20 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 120 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 9.13b.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 
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4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 15: Anvendelse i funktionsvæsker 

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 
PC16:  Varmetransporterende væsker 
PC17:  Hydrauliske væsker 

Miljøudledningskategorier 
ERC9a:  Udbredt indendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 
ERC9b:  Udbredt udendørs anvendelse af stoffer i lukkede systemer 

Aktivitet 
Anvendelse af forseglede genstande, som indeholder funktionsvæsker som f.eks. 
varmeledende olier, hydraulikvæsker, kølemidler. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC9a, ERC9b 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

10 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,027 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

20 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

2,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 2,5 %  
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC16, PC17 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 
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Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2,2 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 4 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 26 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 9.13c.v1 er blevet anvendt til evaluering af mijøeksponeringen. 

Forbrugere 

ECETOC TRA værktøjet er anvendt til vurdering af forbrugereksponeringen, med mindre andet er oplyst. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 16: Brug i laboratorier 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC2:  Formulering af kemiske produkter 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 
Stoffets anvendelse i laboratoriemiljø, inklusiv materialetransfer og rengøring af 
anlæg. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2, ERC4 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

0,01 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,5 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

0,01 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

2,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

2 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0,01 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 



 

 

 

 
 

 

R5938 / Udgave 7.0 77/113 DA 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC10, PROC15 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 340 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
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begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 17: Brug i laboratorier 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Anvendelse af små mængder i laboratoriemiljøer, inklusiv materialetransfer og 
rengøring af anlæg. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

0,005 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,000014 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

0,01 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

50 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

50 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af Internt og eksternt vandrensningsanlæg 
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spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC10, PROC15 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 0,014 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.17.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøgodkendelsen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 
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Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 18: Anvendelse i metalbearbejdningsvæsker/Valseolier 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske 
produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt) 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibetingelser og i delvist åben proces 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i metalforarbejdningsformuleringer (MWFs)/tromleolier 
inklusiv transport, tromle- og afkølingsprocesser, skæring-
/bearbejdningsaktiviteter, automatiseret og manuel påførsel af 
korrosionsbeskyttelse (inklusiv pensling, dypning og sprøjtning), vedligeholdelse 
af anlæg, udtømning og bortskaffelse af spildolie. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

5000 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

100 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 20 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

2 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,03 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 
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(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Jord 
 Ferskvandssediment anvendes som grundlag for at 
beregne risiko ved miljøeksponering (risikodrivende 
delmiljø) 

Vand 
Undgå at ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og 
genvind det fra spildevandet. 

Luft 
Begræns luftemission på en typisk 
tilbageholdelseseffektivitet på (%): (Effektivitet: 70 
%) 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Spraye 
Minimer eksponering ved aftræk, der delvist dækker 
processen og udstyret samt udsugning ved 
åbningerne.(PROC7) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 
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3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 2900000 
kg/dag 

--- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 4.7a.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 19: Anvendelse i metalbearbejdningsvæsker/Valseolier 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC9:  Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje 
til påfyldning, herunder vejning) 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 
PROC17:  Smøring under højenergibetingelser og i delvist åben proces 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i metalforarbejdningsformuleringer (MWFs) inklusiv transport, 
åbne og indkapslede skærings-/beartbejdningsaktiviteter, automatiseret og 
manuel påførsel af korrosionsbeskyttelse, udtømning og arbejde med 
kontaminerede frasortede emner og bortskaffelse af spildolie. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

9,3 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,025 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

19 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

15 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 5 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 
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frisættelse på området 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Spraye 
Sørg for en god standard af kontrolleret ventilation 
(10 - 15 luftomsætninger per tiime)(PROC11) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til personlig beskyttelse, 
hygiejne og sundhedsevaluering 

Spraye 

Hvis ovenstående tekniske/organisationsmæssige 
kontrolforanstaltninger ikke er gennemførlige: 
Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse 
med EN140 med type A filter eller bedre.(PROC11) 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 24 kg/dag --- 
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Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.7c.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 20: Anvendelse i vej- og byggeindustri 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8f:  Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller 
påføres på en grundsubstans 

Aktivitet 
Bulklæsning (inklusiv havgående skibe, kystskibe, vej-(skinnekøretøjer og IBC-
læsning) 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8d, ERC8f 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

9,3 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

0,25 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

190 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

95 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 4 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 

Vand Miljøfare fremkaldes af ferskvandet. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 2.000 m3/d 
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renseanlæggets 
spildevand 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Sprayning/tågedannelse 
ved maskinel påføring 

Sørg for en god standard af kontrolleret ventilation 
(10 - 15 luftomsætninger per tiime)(PROC11) 

Tromle-/mængde 
omfyldning 
Særligt anlæg 

Rengør ledninger før afkobling.(PROC8b) 

Rengøring og 
vedligeholdelse af udstyr 

Opbevar afløb forseglet indtil bortskaffelse eller 
senere genbrug.(PROC8a) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til personlig beskyttelse, 
hygiejne og sundhedsevaluering 

Sprayning/tågedannelse 
ved maskinel påføring 
Forhøjet temperatur 
Udendørs. 

Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse 
med EN140 med type A filter eller bedre.(PROC11) 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 230 kg/dag --- 
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Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.15.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 21: Anvendelse som vandbehandlingskemikalie 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 

Miljøudledningskategorier 
ERC8f:  Udbredt udendørs anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller 
påføres på en grundsubstans 

Aktivitet Dækker stoffets anvendelse til vandbehandling i åbne og lukkede systemer. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8f 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

1,5 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

4 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

4,5 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

99 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Vand 

Ved tømning ud i et eget rensningsanlæg er lokal 
spildevandsbehandling ikke nødvendig., Undgå at 
ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og genvind det 
fra spildevandet. 

Jord  Miljøfare fremkaldes via jorden. 

Vand 
Behandl spildevand lokalt (før udledning i afløb) for 
at sikre den krævede rensningseffektivitet på (%): 
(Nedbrydningseffektivitet: 69,8 %) 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 
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Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

Udledning i vandmiljøet er underlagt restriktioner (se Afsnit 4.2). 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC13 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1) 
 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 19 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.22b.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 
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4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 22: Anvendelser i coatings 

Hovedbrugergrupper 
SU 3:  Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske 
produkter på industri-anlæg 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske 
produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt) 
PROC7:  Industriel sprøjtning 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 

Miljøudledningskategorier 
ERC4:  Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-ceshjælpemidler, 
der ikke bliver en del af artikler 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i coatings (maling, blæk, klæbemiddel etc.) inklusiv 
eksponering under brug (inklusiv materialemodtagelse, lagring, forberedelse og 
omfyldning fra bulk og semi-bulk, påførsel ved sprøjtning, rulning, manuel 
sprøjtning, dypning, gennemløb, flydlag i produktionslinjer samt dannelse af film) 
og rengøring af anlæg, vedligeholdelse og tilhørende laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

4300 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

1  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

43000 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

4300 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 100 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

98 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,7 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 0 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 
(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 

Vand 
Ved tømning ud i et eget rensningsanlæg er lokal 
spildevandsbehandling ikke nødvendig. 

Jord  Ferskvandssediment anvendes som grundlag for at 
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forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

beregne risiko ved miljøeksponering (risikodrivende 
delmiljø) 

Vand 
Undgå at ufortyndet stof når ud i lokalt afløb og 
genvind det fra spildevandet. 

Luft 
Begræns luftemission på en typisk 
tilbageholdelseseffektivitet på (%): (Effektivitet: 90 
%) 

Vand 
Behandl spildevand lokalt (før udledning i afløb) for 
at sikre den krævede rensningseffektivitet på (%): 
(Nedbrydningseffektivitet: 59,8 %) 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Spraye 
(automatisk/robotstyret) 

Udføres i en ventileret kabine indrettet med 
laminært luftskifte.(PROC7) 

Manuel 
Spraye 

Sørg for forbedret generel ventilation ved 
mekaniske tiltag.(PROC7) 

 

Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 
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Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 270000 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 4.3a.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 23: Anvendelser i coatings 

Hovedbrugergrupper 
SU 22:  Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 
forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) 

Proceskategorier 

PROC1:  Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 
PROC2:  Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering 
PROC3:  Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 
PROC4:  Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for 
eksponering 
PROC5:  Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske 
produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt) 
PROC8a:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til 
kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg 
PROC8b:  Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ 
store beholdere på dedikerede anlæg 
PROC10:  Påføring med rulle eller pensel 
PROC11:  Ikke-industriel sprøjtning 
PROC13:  Behandling af artikler ved dypning og hældning 
PROC15:  Anvendelse som laboratoriereagens 
PROC19:  Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige 
værnemidler til rådighed 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 

Dækker anvendelse i coatings (maling, blæk, klæbemiddel etc.) inklusiv 
eksponering under brug (inklusiv materialemodtagelse, lagring, forberedelse og 
omfyldning fra bulk og semi-bulk, påførsel ved sprøjtning, pårulning, pensling og 
manuel sprøjtning eller lignende procedurer samt filmdannelse) og rengøring af 
anlæg, vedligeholdelse og tilhørende laboratorieaktiviteter. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

840 kg/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,0005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

2,3 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

1700 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

98 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

1 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 1 %  
 

Tekniske betingelser og 
forholdsregler på procesniveau 

Vand 
Ingen sekundær spildevandsbehandling er 
nødvendig. 
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(kilde) til forhindring af udslip 
Tekniske lokalitetsbetingelser og 
forholdsregler til reduktion og 
begrænsning af udledninger, 
luftemissioner og udslip i jorden 
Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge/begrænse 
frisættelse på området 

Jord  Miljøfare fremkaldes via jorden. 

Almindelig praksis varierer afhængig af stedet, derfor foretages der forsigtige 
vurderinger af frigørelsesprocesser. 

 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 

Nedbrydning 93,7 % 

Slambehandling 
Industrislam må ikke spredes på naturlig jordbund., 
Slam bør afbrændes, opbevares eller behandles. 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Internt og eksternt vandrensningsanlæg 

Procentvis fjernelse fra 
spildevand 

93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis 
ikke andet er oplyst). 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

Damptryk < 0,5 kPa 

standardtemperatur og tryk 
 

Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). 
 

Andre driftsforhold der påvirker 
medarbejderens påvirkning 

Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20 ºC 
over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). 

 

Tekniske betingelser og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
spredning fra kilden til 
arbejdstagerne 

Opbevaring Opbevar stof i et lukket system.(PROC1, PROC2) 

Generel eksponering 
(lukkede systemer) 

Håndtér stof i et lukket system.(PROC1) 

Påfyldning og klargøring 
af udstyr fra tromler og 
beholdere 

Håndtér stof i et lukket system.(PROC2) 

Generel eksponering 
(lukkede systemer) 
Anvendelse i lukkede 
systemer 

Håndtér stof i et lukket system.(PROC2) 

Manuel 
Spraye 
Indendørs. 

Sørg for en god standard af kontrolleret ventilation 
(10 - 15 luftomsætninger per tiime)(PROC11) 

Dypning og hældning 
Undgå manuel kontakt med våde 
arbejdsemner.(PROC13) 
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Organisatoriske foranstaltninger 
til at forebygge eller begrænse 
frisættelse, dispersion og 
påvirkning 

Almene forholdsregler 
(Brandfarlig væske) 

De fysisk-kemiske farer ved stoffer, såsom 
antændelighed eller eksplosivitet, kan kontrolleres 
ved at gennemføre risikostyringsforanstaltninger på 
arbejdspladsen 
Det anbefales at følge ATEX direktiv 2014/34/EU 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til personlig beskyttelse, 
hygiejne og sundhedsevaluering 

Manuel 
Spraye 
Udendørs. 

Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end på 4 
timer. 
eller 
Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse 
med EN140 med type A filter eller bedre.(PROC11) 

Manuel 
Spraye 
Indendørs. 

Hvis ovenstående tekniske/organisationsmæssige 
kontrolforanstaltninger ikke er gennemførlige: 
Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse 
med EN140 med type A filter eller bedre.(PROC11) 

 

Risikoen ved håndtering og lagring kan anses som værende på et acceptabelt niveau på baggrund af 
implementeringen af risikostyring for de identificerede anvendelser. 

3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 1900 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.3b.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Arbejdstagere 

Såfremt andet ikke er angivet, er ECETOC TRA værktøjet benyttet til vurdering af arbejdspladseksponeringen. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Skalerede lokale vurderinger for EU rafinaderier er gennemført på basis af lokale specifikke data og vedhæftet i 
PETRORISK-filen "lokalitetsspecifik produktion". 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen 

Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. 
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1. Eksponeringsscenariets korte titel 24: Anvendelser i coatings 

Hovedbrugergrupper 
SU 21:  Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 
offentlighed = forbrugerne) 

Kemisk produktkategori 

PC1:  Klæbestoffer, tætningsmidler 
PC4:  Frostbeskyttelsesmidler og afisningsprodukter 
PC8:  Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til 
skadedyrsbekæmpelse) 
PC9a:  Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere 
PC9b:  Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks 
PC9c:  Fingermaling 
PC15:  Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader 
PC18:  Blæk og tonere 
PC23:  Produkter til garvning, farvning, efterbehandling, imprægnering og pleje af 
læder 
PC24:  Smøremidler, fedt og løsnemidler 
PC31:  Polermidler og voksblandinger 
PC34:  Produkter til farvning, efterbehandling og imprægnering af tekstiler, 
herunder blegemidler og andre 

Miljøudledningskategorier 
ERC8a:  Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 
ERC8d:  Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

Aktivitet 
Dækker anvendelse i coatings (maling, blæk, klæbemiddel etc.) inklusiv 
eksponering under brug (inklusiv transfer og forberedelse, påføring med pensel, 
manuel sprøjtning eller lignende metoder) og rengøring af anlæg. 

2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d 

Overvejende hydrofobisk, Substansen er en kompleks UVCB. 
 

Anvendt mængde 

Stedets årlige tonnage 
(ton/år): 

2,2 ton (s)/år 

Regional anvendt andel 
af EU-tonnage: 

0,1  

Lokal anvendt andel af 
regional tonnage: 

0,000005  

Maksimal dagstonnage 
på stedet (kg/dag): 

6 kg/dag 

Regional 
anvendelsesmængde 
(ton/år): 

4400 ton (s)/år 

 

Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 365 dage/år 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af 
risikostyring 

Fortyndingsfaktor (flod) 10 
Fortyndingsfaktor 
(kystområder) 

100 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker miljøeksponeringen 

Emission eller 
frisættelsesfaktor: luft 

98,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: vand 

0,5 %  

Emission eller 
frisættelsesfaktor: jord 

 1 %  
 

Vilkår og foranstaltninger i forhold 
til spildevandsbehandling 

Type af 
spildevandsbehandlingsa
nlæg 

Eget spildevandsanlæg 

Flowhastighed af 
renseanlæggets 
spildevand 

2.000 m3/d 
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Nedbrydning 93,7 % 
 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern behandling af 
affald til bortskaffelse 

Affaldsbehandling 
Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bør 
være i overensstemmelse med respektive lokale 
og/eller nationale bestemmelser. 

 

Forhold og foranstaltninger 
relateret til ekstern genbrug af 
affald 

Opsamlingsmetoder 
Ekstern optagelse og genbrug af affald under 
iagttagelse af respektive lokale og/eller nationale 
bestemmelser. 

 

2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Lim, hobbybrug 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

9 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 4 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Klæbemidler til gør-det-
selv brug (gulvlim, fliselim, parketlim) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

6,39 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 6 h 

Brugsfrekvens 1 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 110 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
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2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Spraylim 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

85,05 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 4 h 

Brugsfrekvens 6 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.5 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC1: Tætningsmiddel 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 30% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

75 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.6 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC4: Vask af bilrude 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 1% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

0,5 g 
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Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker anvendelse ved omgivelsestemperatur., Dækker brug i enkeltgarage 
(34m³) ved typisk udluftning. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.7 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC4: Hælde ind i radiator 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 10% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.8 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC4: Afiser til låse 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

4 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 15 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 214,4 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger  Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
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relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.9 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC8: Produkter til tøjvask og 
opvask 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

15 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 30 min 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.10 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC8: Rengøringsmidler, 
væsker 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

27 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 128 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
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2.11 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC8: Rengøringssprays 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 15% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

35 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 128 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.12 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9a: Vandbaseret latex 
vægmaling, PC15: Vandbaseret latexvægmaling 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker stofkoncentrationer op til 1,5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2,760 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2,2 h 

Brugsfrekvens 4 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428,75 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.13 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9a: 
Opløsningsmiddelrig, high solid, vandbaseret maling, PC15: Højt indhold af opløsningsmiddel, 
"high solid", vandbaseret maling. 

Produktkarakteristika 
Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 27,5% 
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Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

744 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2,2 h 

Brugsfrekvens 6 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428,75 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.14 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9a: Aerosol spraydåse, 
PC15: Aerosol spraydåse 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

215 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 2 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.15 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9a: Limfjernere (maling-, 
lim-, tapet-, tætningsmiddelfjerner), PC15: Opløsningsmidler (maling-, lim-, tapet-, 
tætningsmassefjerner) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

491 g 
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Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 h 

Brugsfrekvens 3 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.16 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9b: Fyldstoffer og kit 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 2% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

85 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 4 h 

Brugsfrekvens 12 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 35,73 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.17 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9b: Gips og 
nivelleringsmidler 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 2% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

13,8 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2 h 

Brugsfrekvens 12 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 
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Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.18 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9b: Modellervoks 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 1% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 

Mængde anvendt pr. 
gang 

13,8 kg  

Mængde anvendt pr. 
gang (oral eksponering) 

1 g 

(indtaget) 
 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 6 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 254,4 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.19 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC9c 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 5% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 

Mængde anvendt pr. 
gang 

13,8 kg  

Mængde anvendt pr. 
gang (oral eksponering) 

1,35 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 6 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 254,4 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
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adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.20 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC18 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 10% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

40 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 2,2 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 71,4 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.21 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC23: Pudsemidler, 
voks/creme (gulv, møbler, sko) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

56 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1,23 h 

Brugsfrekvens 29 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 430 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.22 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC23: Pudsemidler, spray 
(møbler, sko) 
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Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

56 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 8 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 430 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.23 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Væske 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Dækker koncentrationer op til 100% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

2,2 kg  

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 4 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 34 m3 

Dækker brug i enkeltgarage (34m³) ved typisk udluftning., Dækker anvendelse 
ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.24 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Pasta 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 20% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

34 g 

 

Frekvens og varighed af brugen Eksponeringsvarighed 6 h 
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Brugsfrekvens 10 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 468 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.25 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC24: Spray 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

73 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 10 min 

Brugsfrekvens 6 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 428,75 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.26 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC31: Pudsemidler, 
voks/creme (gulv, møbler, sko) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

142 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1,23 h 

Brugsfrekvens 29 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 430 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger  Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
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relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

Forbrugerforanstaltninger åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.27 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC31: Pudsemidler, spray 
(møbler, tøj) 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Koncentration af stoffet i produktet: 0% - 50% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

35 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 20 min 

Brugsfrekvens 8 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 430 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 

 
 

2.28 Bidragende scenarie der kontrollerer forbrugeres eksponering: PC34 

Produktkarakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

Stofkoncentration i produktet: 0% - 10% 

Fysisk form (ved 
brugstidspunktet) 

 flydende 

 

Anvendt mængde 
Mængde anvendt pr. 
gang 

115 g 

 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed 1 h 

Brugsfrekvens 365 dage/år 
 

Menneskelige faktorer der ikke 
påvirkes af risikostyring 

Udsatte hudpartier Dækker hudkontaktområde op til 857,5 cm² 
 

Andre givne driftsforhold der 
påvirker forbrugeres eksponering 

Lokalestørrelse 20 m3 

Dækker anvendelse ved typisk husholdningsmæssig udluftning., Dækker 
anvendelse ved omgivelsestemperatur. 

 

Betingelser og foranstaltninger 
relateret til beskyttelse af 
forbrugeren (f.eks. 
adfærdsmæssig vejledning, 
personlig beskyttelse og hygiejne) 

 
Forbrugerforanstaltninger 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, 
åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Brug kun med tilstrækkelig ventilation. 
Risici foranlediget af stoffets fysisk-kemiske farer 
kan begrænses ved inførelse af risikostyrende 
foranstaltninger. 
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3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 

Miljø 

Bidragende 
scenarie 

Specifikke forhold Rum Værdi 
Eksponerings

grænse 
RCR 

--- --- --- Msafe 1900 kg/dag --- 

Kulbrinte-Block-Metoden (HBM) er anvendt til beregning af miljøeksponeringen med den Petroriske model. ESVOC 
spERC 8.3c.v1 er blevet anvendt til evaluering af miljøeksponeringen. 

Forbrugere 

ECETOC TRA værktøjet er anvendt til vurdering af forbrugereksponeringen, med mindre andet er oplyst. 

4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne 
fastlagt i eksponeringsscenariet 

 

Miljø 
Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan 
derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. 
Den nødvendige udskillelseseffekt for spildevand kan opnås ved anvendelse af lokale/eksterne teknologier, 
enten alene eller i kombination. 
Den nødvendige udskillelsesydelse for luft kan opnås ved anvendelse af lokale teknologier, enten alene eller i 
kombination. 
Helbred 
Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring/driftsbetingelser overtages, bør brugeren sørge for, at risici 
begrænses til mindst et tilsvarende niveau. 

 

 


