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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku: 
Název: Dithioničitan sodný 
Další názvy: Hydrosulfit sodný 
CAS:  7775-14-6 
ES (EINECS): 231-890-0 
Indexové číslo: 016-028-00-1 
Registrační číslo: 01-2119520510-57-XXXX 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:  
Určené použití: Papírenský průmysl, textilní průmysl, bělící činidlo, tiskařství / tiskárenský průmysl. 
Nedoporučené použití: Jiné než výše uvedené. 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Následný uživatel, distributor: 
VIA-REK, a.s. 
Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec-Jestřebí, CR 
IČO: 49450956 
Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955) 
Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933) 
email: expedice@via-rek.cz  
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod. denně) Na Bojišti 1, 
128 08 Praha 2 – informace pouze pro zdravotní rizika (akutní otravy lidí a zvířat). 
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Třídy a kategorie nebezpečnosti:  
Self-heat. 1, H251 
Acute Tox. 4, H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Celková klasifikace: Směs je klasifikována jako nebezpečná. 
Nebezpečné účinky na zdraví:  Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. 
Nebezpečné účinky na životní prostředí: Není klasifikována jako nebezpečná pro vodní prostředí. 
Fyzikálně-chemické účinky: Samozahřívající se látka, může se vznítit.  
Úplné znění H vět viz oddíl 16. 
2.2 Prvky označení: 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Piktogramy:  

     
Signální slovo: nebezpečí 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
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EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P420 Skladujte odděleně. 
Obsahuje: Dithioničitan sodný. 
2.3 Další nebezpečnost:  
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Produkt je částečně reaktivní. Může způsobit požár. Reakcí 
s kyselinami, vodou a oxidačními činidly uvolňuje oxid siřičitý. Při tepelném rozkladu může docházet ke 
vzniku toxických zplodin. Škodlivý při požití. Při vdechování může způsobit podráždění sliznic, kašel 
a kýchání, dušnost. Při vniknutí do očí způsobuje dráždění. 
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. 
Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
3.1 Látky:  
Látka s proměnlivým obsahem dalších anorganických solí. 

Chemický 
název/vzorec: 

Číslo ES  (EINECS): 
Číslo CAS: 

Indexové č. 
Číslo REACH 

Koncentrace (obsah 
v látce nebo směsi v %): 

Klasifikace: 

Dithioničitan sodný/ 
Na2S2O4.2H2O 

231-890-0 
7775-14-6 

016-028-00-1 
01-2119520510-57-XXXX 

min. 89 

Self-heat. 1, H251 
Acute Tox. 4, H302 
Eye Irrit. 2, H319 

EUH031 

Uhličitan sodný 

207-838-8 
497-19-8 

011-005-00-2 
- 

3 – 5 Eye Irrit. 2, H319 

Úplné znění H vět viz bod 16. 
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci:  
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc 
a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní 
klid a zabránit prochlazení. Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochrany. 
Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. 
Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. 
Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku. 
Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte pacientovi 
dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík. Převlékněte postiženého v případě, že byl 
produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. V případě přetrvávajících obtíží 
vyhledejte lékaře.  
Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým 
množstvím vlažné vody. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře. 
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Při styku s očima: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte 
vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po 
dobu nejméně 15 minut. Následně chraňte oči sterilní gázou nebo suchým kapesníkem. Vyhledejte 
lékařské ošetření. 
Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. K pití poskytnout dostatek vody a nechat 
vypít po malých doušcích (efekt zředění). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo 
zajistěte přepravu na stanici první pomoci. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  
Při vdechování: Podráždění sliznic, kašel a kýchání, dušnost.  
Při styku s pokožkou: Mírně dráždivý.  
Při kontaktu s očima: Podráždění.  
Při požití: Nevolnost, zvracení, bolest, průjmy. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:  
Při vdechnutí SO2 dýchacími orgány je možno zavést následující rychlou inhalaci: 2 % 
hydrogenuhličitanu sodného v 5 % glycerinovém roztoku nejméně 10 minut inhalovat. V žádném 
případě nenechat vdechovat čistou vodní páru. 
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva: Malý požár: Hasicí prášek. Písek. Zemina. (Může dojít k anaerobnímu rozkladu.) Velký 
požár: Voda. Podle těchto instrukcí postupujte pouze, pokud je obal neporušen. Nedovolte, aby se do 
zásobníku dostala voda. 
Nevhodná hasiva: Voda v nedostatečném množství. Pěna. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  
Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (Oxid siřičitý, oxid sírový). Vyhněte 
se vdechování produktů hoření. 
5.3 Pokyny pro hasiče:  
Úplný ochranný protichemický oblek. Izolační dýchací přístroj. Při hašení používat prostředky proti 
kyselým plynům. 
Další pokyny: Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Uzavřete ohrožený prostor 
a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Haste požár z chráněného místa nebo z bezpečné vzdálenosti. 
Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. Hasební vodu, která byla kontaminována 
produktem, zneškodněte podle místních nařízení. 
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Použijte osobní ochrannou výstroj. Minimalizujte 
prašnost. Větrejte uzavřené prostory. Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. 
Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko 
(policie, hasiči). Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným 
ohněm. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zabraňte dalšímu rozšiřování produktu. Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních 
zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte 
příslušné orgány zabývající se ochranou životního prostředí. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Sesbírejte mechanicky. Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro další zpracování nebo 
likvidaci. Nepoužívejte vlhká nebo mokrá zařízení a nádoby. Zabraňte styku s: oxidačními činidly, 
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kyselinami, hořlavými látkami. Vlhký nebo mokrý produkt rozpusťte ve velkém množství vody. 
Likvidaci produktu provádějte chemickou detoxikací - oxidací na méně nebezpečný produkt. Místo 
úniku opláchněte vodou. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz body 8, 13.        
Oddíl 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte 
osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Po použití si umyjte ruce a před vstupem do prostor pro 
stravování si odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Zajistěte dobré větrání pracoviště. 
Zamezit kontaktu s očima a s pokožkou. Pracoviště musí být udržované v čistotě a únikové východy 
musí být průchodné. Na pracovišti smějí být připraveny jen látky, které jsou potřebné pro práci. 
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu:  
Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným 
předpisům. Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným 
plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení). Proveďte preventivní opatření proti výbojům 
statické elektřiny. 
Další pokyny: 
Vyhněte se tvorbě prachu. Usazeniny prachu, kterým nelze zamezit, pravidelně odstraňujte. Používejte 
přezkoušené vysavače nebo odsávací zařízení. Při čistících pracích se vyhněte víření prachu. 
Nepoužívejte zásobníky nebo nářadí bez předchozího vyčištění nebo dekontaminace. Zamezte 
nekontrolovatelnému úniku produktu do složek životního prostředí. Nevypouštět do kanalizace, 
vodních toků, půdy. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Skladujte 
v původních obalech. Sklady musí být vybaveny vhodnými větracími systémy, chráněny proti dešti 
a proti dalším atmosférickým vlivům. 
Pokyny ke společnému skladování: 
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy), 
lehce zápalných látek (dřevo, papír, org. chemikálie) 
Zabraňte styku s: oxidačními činidly, kyselinami, vodou. 
Technická opatření/skladovací podmínky: 
Chraňte před vlhkostí. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Údaje nejsou k dispozici. 
Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry: 

Složka látky nebo směsi, pro kterou je 
stanoven expoziční limit nebo limitní 

hodnota ukazatelů biologických 
expozičních testů 

Číslo CAS 

NPK-P (nejvyšší 
přípustná koncentrace 

v ovzduší pracovišť) 
(mg/m3) 

PEL (přípustný 
expoziční limit) 

(mg/m3) 

Oxid siřičitý 7446-09-5 10 5 

 
Na pracovišti musí být dodrženy maximální povolné koncentrace dýchatelného a respirabilního prachu. 
 
 
 
 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP)                         

Strana 5 z 58 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 19.7.2016 
Rev.3.0: 21.6.2018 

Název výrobku: Dithioničitan sodný 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Hodnoty DNEL (dithioničitan sodný, CAS 7775-14-6) 
DNEL typ Postup expozice  Účinek Hodnota 
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý  inhalační systémový 206 mg/m3 
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý  inhalační systémový 61 mg/m3 

Spotřebitel DNEL, dlouhodobý  orální systémový 
7,9 mg/kg tělesné 
hmotnosti na den 

 
Hodnoty PNEC (dithioničitan sodný, CAS 7775-14-6) 
Složka životní prostředí  Hodnota 
Sladkovodní prostředí  1 mg/l 
Mořská voda 0,1 mg/l 
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 8,98 mg/l 
 
8.2 Omezování expozice: 
Vhodná technická opatření:  
Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit 
v pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). 
Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostačujícího větrání / klimatizace použijte místní 
odsávání. 
Omezování expozice pracovníků: 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným 
reparačním krémem. Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. Ochranné pomůcky by 
měly být vybrány speciálně pro dané pracovní místo v závislosti na koncentraci a množství látky, se 
kterou se manipuluje. Všechny osobní ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále 
použitelném stavu a poškozené ihned vyměňovat. 
Ochrana dýchacích cest:  
Při výskytu prachu použijte protiprašný respirátor (typ P3). Při havárii, požáru, vysoké koncentraci 
použijte ochrannou masku s filtrem proti SO2 (typ E) nebo izolační dýchací přístroj. 
Ochrana rukou:  
Ochranné rukavice vyhovující EN 374. Vhodný materiál: nitrilkaučuk, viton. Doba průniku: > 480 min. 
Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi 
jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti 
proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic 
a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic před svléknutím očistěte 
a na dobře větraném místě uschovejte. Používejte ochranný krém na ruce. 
Ochrana kůže:  
Ochranný pracovní oděv a obuv. Volba specifických druhů oděvů jako jsou rukavice, ochranný štít, 
holínky, zástěra nebo celý oblek, závisí na druhu práce. Kontaminované oděvy je nutné před opětovným 
použitím vyprat. 
Ochrana očí:  
Těsně přiléhavé ochranné brýle. / Ochranný obličejový štít. Ochranné brýle (vyhovující EN 166) 
v případě rizika vniknutí do očí. Způsobí-li vystavení výparům potíže s očima, používejte 
celoobličejovou masku. 
Omezování expozice životního prostředí: 
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, 
půdy a kanalizace. 
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Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Skupenství (při 20°C): prášek 
Barva: bílá 
Zápach (vůně): Slabě čpavý 
Hodnota pH (při 20°C): 7,5 – 10 (1% roztok) 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu 
varu: 

Údaje nejsou k dispozici 

Bod tání: > 50°C 
Bod samovznícení (tuhá látka): > 100 °C 
Teplota rozkladu: > 90 °C 
Výbušné vlastnosti: Údaje nejsou k dispozici 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): - 
                                dolní mez (% obj.): - 
Oxidační vlastnosti: Může způsobit požár 
Tenze par (při 20°C): Údaje nejsou k dispozici 
Hustota (při 20°C): 2,3 g/cm3 
Relativní hustota par: SO2: 2,3 (vzduch = 1) 
Rozpustnost (při 25°C)  
Rozpustnost ve vodě: 19,15 g/100 ml 
Rozdělovací koeficient n-
oktanol/voda:  

-4,7 

Sypná hmotnost (při 20 °C): 1 kg/m3 
9.2 Další informace: Žádné další údaje nejsou k dispozici. 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita:  
Produkt je částečně reaktivní. Může způsobit požár. Samovolně se zahřívá: může se vznítit. 
10.2 Chemická stabilita: Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 KPa) stabilní. Vyhněte se těmto 
podmínkám: vysoké teploty (> 80 °C), vlhkost. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Zabraňte styku s: vodou, oxidačními činidly, kyselinami, hořlavými látkami. Izolujte od dusitanů, 
dusičnanů, chlorečnanů, peroxidů. Může mít tyto následky: vývin tepla, exotermická reakce. Nebezpečí 
požáru. Reakcí s kyselinami, vodou a oxidačními činidly uvolňuje oxidy síry. Při tepelném rozkladu 
může docházet ke vzniku toxických zplodin 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  
Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 KPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vysoké teploty 
(> 80 °C), vlhkost. 
10.5 Neslučitelné materiály:  
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy), 
lehce zápalných látek (dřevo, papír, org. chemikálie).  
Zabraňte styku s: vodou, oxidačními činidly, kyselinami, hořlavými látkami. Izolujte od dusitanů, 
dusičnanů, chlorečnanů, peroxidů. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  
Oxidy síry. Síra. Nebezpečí požáru.  
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Oddíl 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích: 
a) Akutní toxicita:  

Orálně:  Potkan: LD50 = 2 500 mg/kg  
Inhalačně: Krysa:  LC50 > 5,5 mg/l (4 hod) 
Dermálně: Potkan: LD50 > 2 000 mg/kg  

b) Žíravost / Dráždivost pro kůži: 
Kožní dráždivost: není dráždivý (literatura) 
c) Vážné poškození / podráždění očí: 
Oční dráždivost: dráždivý (otevřený test dráždivosti) 
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
f) Karcinogenita: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
g) Toxicita pro reprodukci:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
h) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: 
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
i) Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: Metakřemičitan disodný pentahydrát 
 Orálně:  Potkan: NOAEL: 99 mg/kg bw/d 
j) Nebezpečnost při vdechnutí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Symptomy a účinky:  
Při vdechování: podráždění sliznic, kašel a kýchání, dušnost. 
Při styku s pokožkou: mírně dráždivý. 
Při kontaktu s očima: podráždění. 
Při požití: nevolnost, zvracení, bolest, průjmy. 
Údaje jsou uvedeny pro složku: Dithioničitan sodný. 
Oddíl 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita:  
Ryby:  LC50, 96 hod. (Leuciscus idus) = 62,3 mg/l 

EC10/LC10/NOEC. (Danio rerio) = 46,4 mg/l 
Bezobratlí:  EC50, 48 hod. (Daphnia magna) = 98,3 mg/l 

EC10/LC10/NOEC. (Daphnia magna) = 10 mg/l 
Řasy:  IC50, 72 hod. (Scenedesmus subspicatus) = 206,2 mg/l 

EC10/LC10/NOEC. (Scenedesmus subspicatus) = 81,7 mg/l 
Mikroorganismy:  EC50/LC50 = 187,6 mg/l = 106,5 mg/l 

EC10/LC10/NOEC = 89,8 mg/l 
12.2 Perzistence a rozložitelnost:  
Produkt je redukční činidlo. Rozkládá se rychle ve vodním prostředí a za působení kyslíku. Rozkládá se 
rychle ve vodě i v půdě. Chemická spotřeba kyslíku (CHSK): COD cca 210 mg/g. 
12.3 Bioakumulační potenciál:  
Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná. 
12.4 Mobilita v půdě: Údaje nejsou k dispozici. 
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky:  
Nevylévejte do kanalizace. Produkt neobsahuje organicky vázané halogeny. 
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady: 
a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu: 
Zřeďte vodou. Likvidaci produktu provádějte chemickou detoxikací - oxidací na méně nebezpečný 
produkt. Zbytky produktu nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních 
zdrojů, stejně jako oplachové vody obsahující produkt. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je 
nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, 
kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento 
produkt a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle 
Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu 
v době jeho vzniku. 
Informace o zařazení podle Katalogu odpadů - nespotřebovaný produkt 
060699 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby, zpracování, distribuce 
a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů; 
Odpady jinak blíže neurčené 
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: 
Likvidaci produktu provádějte chemickou detoxikací - oxidací na méně nebezpečný produkt.  
c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: 
Nepoužitý výrobek nedávat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. 
d) další doporučení pro odstraňování odpadu: 
Obal produktu není vratný. Prázdné obaly je možno po dokonalém vyprázdnění a vyčištění recyklovat. 
Se znečištěnými obaly je nutno zacházet jako s produktem. 
 e) Platná vnitrostátní ustanovení:  
Nakládání s těmito odpady, včetně jejich odstranění se řídí zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů novelizován dle 223/2015 Sb.  
Nařízení EU 1357/2014; Vyhláška 383/2001 Sb. 
Nenechat unikat do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Nakládání s těmito odpady, včetně 
jejich odstranění se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Oddíl 14: Informace pro přepravu 
Klasifikace podle ADR/RID 
14.1 UN číslo: 1384 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: DITHIONICITAN SODNY 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 4.2 
Klasifikační kód: S4 
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 40 
Kód omezení vjezdu do tunelu: D/E 
Bezpečnostní značka:  
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14.4 Obalová skupina: II 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Přepravní kategorie: 2 
Výrobek přepravovat krytými dopravními prostředky. Vyhněte se těmto podmínkám: vlhkost, 
dlouhotrvající přímý vliv vzduchu. Manipulaci provádějte opatrně, chraňte produkt před mechanickým 
poškozením. Omezené množství (LQ): LQ0 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL73/78 a předpisu IBC: neaplikovatelné 
Oddíl 15: Informace o předpisech 
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi: 
Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek; v platném znění 
Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí; v platném znění 
Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek 
Údaje ke směrnici 2012/18/EU (SEVESO III) Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO III) 
Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon) 
OCHRANA OSOB: 
> Zákoník práce 
> Zákon o ochraně veřejného zdraví 
> Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
> Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
> Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
> Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
> Zákon o ochraně ovzduší 
> Zákon o odpadech 
> Zákon o vodách 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: 
Zpráva o chemické bezpečnosti byla vypracována. 
Oddíl 16: Další informace 
Úplné znění H-vět: 
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
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Klasifikace: 
Samozahřívající se látka nebo směs: Self-heat. 1, H251 
Akutní toxicita: Acute Tox. 4, H302 
Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2, H319 
 
Použité zkratky  
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí  
BSK: Biologická spotřeba kyslíku (BOD) bw/d: tělesná 
hmotnost/den  
CAS-číslo, název: číslo, název uvedené v seznamu Chemical Abstracts 
Service  
DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
EC50: efektivní koncentrace, 50%  
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických 
látek 
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek  
ES, EHS: Evropské společenství  

LC50: letální koncentrace,  

50% LD50: letální dávka, 50%  
LOAEL: nejnižší úroveň, při které jsou pozorovány nepříznivé účinky  
NOEC: nejvyšší koncentrace látky, při které nejsou pozorovány negativní 
účinky  
NOAEL: Úroveň, při níž nejsou pozorovány nepříznivé účinky 
NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť  
PEL: nejvyšší přípustný expoziční limit  
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický  
PNEC: odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům 
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného 
zboží  
TSK: Teoretická spotřeba kyslíku (ThOD)  
VOC: těkavé organické látky  
vPvB: velmi persistentní, velmi se bioakumulující 
POKYNY PRO ŠKOLENÍ:  
Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první 
pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Osoba, která 
nakládá s tímto chemickým produktem, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji 
uvedenými v bezpečnostním listu. Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny 
pro případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID. 
DOPORUČENÁ OMEZENÍ POUŽITÍ:  
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Protože specifické podmínky 
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil 
předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Pouze pro profesionální použití.  
ZPŮSOB KLASIFIKACE: 
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Pro klasifikaci byla použita/převzata klasifikace této látky uvedená příloze VI nařízení CLP. 
ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI 
Rev. 2.0 – Aktualizace pokynů tak, aby zohledňovaly konec přechodného období pro označování směsí 
podle směrnice o nebezpečných přípravcích (DPD) a nutnost uvádět látky v nich obsažené dle směrnice 
o nebezpečných látkách (DSD) a aby odrážely plné provádění nařízení CLP. Doplněn oddíl 7 o odstavec 
Opatření na ochranu životního prostředí. Aktualizován oddíl 13. 
Rev.3.0 – Aktualizace dle bezpečnostního listu výrobce, rozšířený formát BL, aktualizace dle ES č. 
830/2015 
 
ZDROJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚDAJŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU:  
Bezpečnostní list výrobce, Databáze Medis-Alarm. Acta hygienica 1/2001 
 

* * *  
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
ochrany životního prostředí. Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí; popisují 

produkt s ohledem na bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty 
 

Příjemce musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy. 
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1 Výroba a průmyslové použití vodných roztoků dithioničitanu 

sodného 

Expoziční scénář č. 1: Výroba a průmyslové použití vodných roztoků dithioničitanu sodného 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): 
SU3 (Průmyslové použití), SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6b, SU7, SU8, 
SU9, SU10, SU11, SU12, SU14, SU15, SU16, SU17, SU20, SU23 

Kategorie přípravku (PC): 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC13, PC14, PC15, PC17, 
PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, 
PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 1: Použití v uzavřeném systému bez možnosti expozice. 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 7: Průmyslové postřikování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 12: Použití nadouvadel při výrobě pěny. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 
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Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Výroba a průmyslové použití vodných roztoků dithionitu sodného. 

Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, buničině a bělení, 
úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém průmyslu, 
farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 
 

PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 7 neomezeně neomezeně Vodný roztok střední 
Všechny ostatní 

PROC 
neomezeně neomezeně Vodná roztok Velmi nízký 

 

Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Vzhledem k tomu, že vodné roztoky se nepoužívají při horkých metalurgických procesech, nejsou 
provozní podmínky (např. Teplota procesu a procesní tlak) považovány za významné pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
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dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 1 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 
PROC 7 Oddělování pracovníků 

od zdroje emisí se 
zpravidla nevyžaduje v 

prováděných 
procesech. 

Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 19 neaplikovatelné na - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 

 

Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 
Specifikace prostředků 
na ochranu dýchacích 

orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený 

ochranný faktor, 
APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 
 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
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ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro bezpečné použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro dithioničitan sodný ve 
výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 

PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 1 MEASE 0,001 mg/m3 (< 0,001) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 2 MEASE 0,001 mg/m3 (< 0,001) 
PROC 3 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 4 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 5 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 7 MEASE 4,4 mg/m3 (0,44) 

PROC 8a MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 8b MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 9 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 

PROC 10 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 12 MEASE 0,001 mg/m3 (< 0,001) 
PROC 13 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 14 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 15 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 16 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 17 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 18 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 19 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
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4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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2 Výroba a průmyslové použití nízkoprašných pevných látek / 

prášků dithioničitanu sodného 

Expoziční scénář č. 2: Výroba a průmyslové použití nízkoprašných pevných látek / prášků 
dithioničitanu sodného 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): 
SU3 (Průmyslové použití), SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6b, SU7, SU8, 
SU9, SU10, SU11, SU12, SU14, SU15, SU16, SU17, SU20, SU23 

Kategorie přípravku (PC): 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC13, PC14, PC15, PC17, 
PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, 
PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 1: Použití v uzavřeném systému bez možnosti expozice. 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 6: Kalandrování. 

PROC 7: Průmyslové postřikování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 
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PROC 21: Nízkoenergetická manipulace látek vázaných v materiálech 
a / nebo předmětech. 

PROC 22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské operace s minerály / 
kovy za zvýšené teploty průmyslového prostředí. 

PROC 23: Otevřené operace zpracování a transferu s minerály / kovy 
při zvýšené teplotě. 

PROC 24: Vysoká (mechanická) energetická úprava látek vázaných v 
materiálech a / nebo předmětech. 

PROC 25: Ostatní tepelné práce s kovy. 

PROC 26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní 
teplotě. 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Výroba a průmyslové použití nízkoprašných pevných látek / prášků dithioničitanu sodného. 

Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, buničině a bělení, 
úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém průmyslu, 
farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 
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PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 23 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neomezeně pevná / prášek vysoký 

PROC 25 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně pevná / prášek nízký 
 

Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Vzhledem k tomu, že vodné roztoky se nepoužívají při horkých metalurgických procesech, nejsou 
provozní podmínky (např. Teplota procesu a procesní tlak) považovány za významné pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 1 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 
PROC 7 Oddělování pracovníků 

od zdroje emisí se 
zpravidla nevyžaduje v 

prováděných 
procesech. 

Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 19 neaplikovatelné na - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 
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Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 
Specifikace prostředků 
na ochranu dýchacích 

orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený 

ochranný faktor, 
APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 
 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro bezpečné použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro dithioničitan sodný ve 
výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
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0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 

PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 1 MEASE 0,01 mg/m3 ( 0,001) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 2 MEASE 0,01 mg/m3 ( 0,001) 
PROC 3 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 4 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 5 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 6 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 7 MEASE 41 mg/m3 (0,1) 

PROC 8a MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 8b MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 9 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 

PROC 10 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 13 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 14 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 15 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 16 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 17 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 18 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 19 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 21 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 22 MEASE 7 mg/m3 (0,7) 
PROC 23 MEASE 2 mg/m3 (0,2) 
PROC 24 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 25 MEASE 2 mg/m3 (0,2) 
PROC 26 MEASE 1,5 mg/m3 (0,15) 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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3 Výroba a průmyslové použití středně prašných pevných látek / 

prášků dithioničitanu sodného 

Expoziční scénář č. 3: Výroba a průmyslové použití středně prašných pevných látek / prášků 
dithioničitanu sodného 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): 
SU3 (Průmyslové použití), SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6b, SU7, SU8, 
SU9, SU10, SU11, SU12, SU14, SU15, SU16, SU17, SU20, SU23 

Kategorie přípravku (PC): 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC13, PC14, PC15, PC17, 
PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, 
PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 1: Použití v uzavřeném systému bez možnosti expozice. 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 6: Kalandrování. 

PROC 7: Průmyslové postřikování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 
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PROC 22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské operace s minerály / 
kovy za zvýšené teploty průmyslového prostředí. 

PROC 23: Otevřené operace zpracování a transferu s minerály / kovy 
při zvýšené teplotě. 

PROC 24: Vysoká (mechanická) energetická úprava látek vázaných v 
materiálech a / nebo předmětech. 

PROC 25: Ostatní tepelné práce s kovy. 

PROC 26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní 
teplotě. 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Výroba a průmyslové použití středně prašných pevných látek / prášků dithioničitanu sodného. 

Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, buničině a bělení, 
úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém průmyslu, 
farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 
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PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 23 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neomezeně pevná / prášek vysoký 

PROC 25 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně pevná / prášek střední 
 

Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Provozní podmínky, jako je teplota procesu a procesní tlak, se nepovažují za relevantní pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. V procesních krocích se značně vysokými teplotami (tj. 
PROC 22, 23) je posouzení expozice v MEASE založeno na poměru procesní teploty a bodu tání. 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se s tím spojené teploty budou v rámci odvětví lišit, nejvyšší poměr 
byl považován za nejhorší předpoklad pro odhad expozice. Proto jsou všechny procesní teploty 
automaticky pokryty v tomto scénáři expozice PROC 22 a PROC 23. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 1 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 

PROC 7 
Oddělování pracovníků 

od zdroje emisí se 
zpravidla nevyžaduje v 

prováděných 
procesech. 

Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 17 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 18 Místní odvětrávání 78 %  
PROC 19 Neaplikovatelné na  

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 
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Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 
Specifikace prostředků 
na ochranu dýchacích 

orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený 

ochranný faktor, 
APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 
 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro demonstraci bezpečného použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro 
dithionit sodný ve výši 10 mg / m3. 
Vezměte prosím na vědomí, že za určitých kyselých podmínek může vznikat sirovodík. Dodržování 
stávajících limitů expozice pro sirovodík není součástí tohoto scénáře expozice a bude muset být 
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zvažováno souběžně. 

PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 1 MEASE 0,01 mg/m3 ( 0,001) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 2 MEASE 0,5 mg/m3 ( 0,05) 
PROC 3 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 4 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 5 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 6 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 7 MEASE 4,4 mg/m3 (0,44) 

PROC 8a MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 8b MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 9 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

PROC 10 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 13 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 14 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 15 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 16 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 17 MEASE 4,4 mg/m3 (0,44) 
PROC 18 MEASE 4,4 mg/m3 (0,44) 
PROC 19 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 22 MEASE 7 mg/m3 (0,7) 
PROC 23 MEASE 2 mg/m3 (0,2) 
PROC 24 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 25 MEASE 2 mg/m3 (0,2) 
PROC 26 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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4 Výroba a průmyslové použití vysoce prašných pevných látek / 

prášků dithioničitanu sodného 

Expoziční scénář č. 4: Výroba a průmyslové použití vysoce prašných pevných látek / prášků 
dithioničitanu sodného 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): 
SU3 (Průmyslové použití), SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6b, SU7, SU8, 
SU9, SU10, SU11, SU12, SU14, SU15, SU16, SU17, SU20, SU23 

Kategorie přípravku (PC): 
PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC13, PC14, PC15, PC17, 
PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, 
PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 1: Použití v uzavřeném systému bez možnosti expozice. 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 6: Kalandrování. 

PROC 7: Průmyslové postřikování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 

PROC 22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské operace s minerály / 
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kovy za zvýšené teploty průmyslového prostředí. 

PROC 23: Otevřené operace zpracování a transferu s minerály / kovy 
při zvýšené teplotě. 

PROC 24: Vysoká (mechanická) energetická úprava látek vázaných v 
materiálech a / nebo předmětech. 

PROC 25: Ostatní tepelné práce s kovy. 

PROC 26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní 
teplotě. 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Výroba a průmyslové použití vysoce prašných pevných látek / prášků dithioničitanu sodného. 

Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, buničině a bělení, 
úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém průmyslu, 
farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 
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PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 23 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neomezeně pevná / prášek vysoký 

PROC 25 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně pevná / prášek vysoký 
 

Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Provozní podmínky, jako je teplota procesu a procesní tlak, se nepovažují za relevantní pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. V procesních krocích se značně vysokými teplotami (tj. 
PROC 22, 23) je posouzení expozice v MEASE založeno na poměru procesní teploty a bodu tání. 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se s tím spojené teploty budou v rámci odvětví lišit, nejvyšší poměr 
byl považován za nejhorší předpoklad pro odhad expozice. Proto jsou všechny procesní teploty 
automaticky pokryty v tomto scénáři expozice PROC 22 a PROC 23. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 1 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
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Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 

PROC 4 

Oddělování pracovníků 
od zdroje emisí se 

zpravidla nevyžaduje v 
prováděných 

procesech. 

Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 5 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 6 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 7 Místní odvětrávání 78 % - 

PROC 8a Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 8b Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 9 Místní odvětrávání 78 % - 

PROC 10 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 14 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 16 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 17 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 18 Místní odvětrávání 78 % - 
PROC 19 Neaplikovatelné na - 
PROC 26 Místní odvětrávání 78 % - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 
 

Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 

Specifikace 
prostředků na 

ochranu dýchacích 
orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený ochranný 

faktor, APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

PROC 7 maska FFP1 APF = 4 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 

PROC 8a maska FFP1 APF = 4 
PROC 17 maska FFP1 APF = 4 
PROC 18 maska FFP1 APF = 4 
PROC 19 maska FFP1 APF = 4 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
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obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 
2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro demonstraci bezpečného použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro 
dithionit sodný ve výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu expozice na pracovišti, jak doporučuje SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 0,5 
ppm (TWA, 8h) resp. 1 ppm (STEL, 15 min 

PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 1 MEASE 0,01 mg/m3 ( 0,001) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 2 MEASE 1 mg/m3 ( 0,1) 
PROC 3 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 4 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 5 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 6 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 7 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 

PROC 8a MEASE 2,75 mg/m3 (0,275) 
PROC 8b MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 9 MEASE 4,4 mg/m3 (0,44) 

PROC 10 MEASE 2,2 mg/m3 (0,22) 
PROC 13 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 14 MEASE 2,2 mg/m3 (0,22) 
PROC 15 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 16 MEASE 2,2 mg/m3 (0,22) 
PROC 17 MEASE 2,75 mg/m3 (0,275) 
PROC 18 MEASE 2,75 mg/m3 (0,275) 
PROC 19 MEASE 6,25 mg/m3 (0,625) 
PROC 22 MEASE 7 mg/m3 (0,7) 
PROC 23 MEASE 2 mg/m3 (0,2) 
PROC 24 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 25 MEASE 2 mg/m3 (0,2) 
PROC 26 MEASE 2,2 mg/m3 (0,22) 
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Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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5 Profesionální použití vodných roztoků dithioničitanu sodného jako 

takového nebo v přípravku  

Expoziční scénář č. 5: Profesionální použití vodných roztoků dithioničitanu sodného jako 
takového nebo v přípravku 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): SU22 

Kategorie přípravku (PC): 
PC2, PC7, PC9a, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, 
PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 11: Neprůmyslové postřikování. 

PROC 12: Použití nadouvadel při výrobě pěny. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 

PROC 20: Tekutiny pro přenos tepla a tlaku v disperzním, 
profesionálním použití, ale uzavřených systémech 
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Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Profesionální použití vodných roztoků dithioničitanu sodného jako takového nebo v přípravku. 
Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, buničině a bělení, 
úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém průmyslu, 
farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 
 

PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně Vodný roztok Velmi nízký 
 

Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
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Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Provozní podmínky, jako je teplota procesu a procesní tlak, se nepovažují za relevantní pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. V procesních krocích se značně vysokými teplotami (tj. 
PROC 22, 23) je posouzení expozice v MEASE založeno na poměru procesní teploty a bodu tání. 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se s tím spojené teploty budou v rámci odvětví lišit, nejvyšší poměr 
byl považován za nejhorší předpoklad pro odhad expozice. Proto jsou všechny procesní teploty 
automaticky pokryty v tomto scénáři expozice PROC 22 a PROC 23. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 

PROC 19 Oddělování pracovníků 
od zdroje emisí se 

zpravidla nevyžaduje v 
prováděných 

procesech. 

Neaplikovatelné na - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 

 

Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 

Specifikace 
prostředků na 

ochranu dýchacích 
orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený ochranný 

faktor, APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

PROC 11 maska FFP1 APF = 4 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
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uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 
2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro demonstraci bezpečného použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro 
dithionit sodný ve výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu expozice na pracovišti, jak doporučuje SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 0,5 
ppm (TWA, 8h) resp. 1 ppm (STEL, 15 min 

PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 2 MEASE 0,001 mg/m3 (< 0,001) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 3 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 4 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 5 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 

PROC 8a MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 8b MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 9 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 

PROC 10 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 11 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 12 MEASE 0,001 mg/m3 (< 0,001) 
PROC 13 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 14 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 15 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 
PROC 16 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 17 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 18 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 19 MEASE 0,05 mg/m3 (0,005) 
PROC 20 MEASE 0,001 mg/m3 (< 0,001 
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Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP)                         

Strana 38 z 58 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 19.7.2016 
Rev.3.0: 21.6.2018 

Název výrobku: Dithioničitan sodný 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

6 Profesionální použití použití nízkoprašných pevných látek / prášků 

dithioničitanu sodného 

Expoziční scénář č. 6: Profesionální použití použití nízkoprašných pevných látek / prášků 
dithioničitanu sodného 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): SU22 

Kategorie přípravku (PC): 
PC2, PC7, PC9a, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, 
PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 6: Kalandrování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 11: Neprůmyslové postřikování. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 

PROC 21: Nízkoenergetická manipulace látek vázaných v materiálech 
a / nebo předmětech. 

PROC 22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské operace s minerály / 
kovy za zvýšené teploty průmyslového prostředí. 
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PROC 23: Otevřené operace zpracování a transferu s minerály / kovy 
při zvýšené teplotě. 

PROC 24: Vysoká (mechanická) energetická úprava látek vázaných v 
materiálech a / nebo předmětech. 

PROC 25: Ostatní tepelné práce s kovy. 

PROC 26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní 
teplotě. 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Profesionální použití použití nízkoprašných pevných látek / prášků dithioničitanu sodného. Použití 
Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, buničině a bělení, úpravě 
vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém průmyslu, farmaceutickém 
průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 

PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 23 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neomezeně pevná / prášek vysoký 

PROC 25 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně pevná / prášek nízký 
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Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Provozní podmínky, jako je teplota procesu a procesní tlak, se nepovažují za relevantní pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. V procesních krocích se značně vysokými teplotami (tj. 
PROC 22, 23) je posouzení expozice v MEASE založeno na poměru procesní teploty a bodu tání. 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se s tím spojené teploty budou v rámci odvětví lišit, nejvyšší poměr 
byl považován za nejhorší předpoklad pro odhad expozice. Proto jsou všechny procesní teploty 
automaticky pokryty v tomto scénáři expozice PROC 22 a PROC 23. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 

PROC 19 Oddělování pracovníků 
od zdroje emisí se 

zpravidla nevyžaduje v 
prováděných 

procesech. 

Neaplikovatelné na - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 

 

Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
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Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 

Specifikace 
prostředků na 

ochranu dýchacích 
orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený ochranný 

faktor, APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

PROC 17 maska FFP1 APF = 4 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 

PROC 22 Maska FFP1 APF = 4 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro demonstraci bezpečného použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro 
dithionit sodný ve výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu expozice na pracovišti, jak doporučuje SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 0,5 
ppm (TWA, 8h) resp. 1 ppm (STEL, 15 min 
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PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 2 MEASE 0,01 mg/m3 (0,001) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 3 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 4 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 5 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 6 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 

PROC 8a MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 8b MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 9 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 

PROC 10 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 11 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 13 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 14 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 15 MEASE 0,1 mg/m3 (0,01) 
PROC 16 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 17 MEASE 2,5 mg/m3 (0,25) 
PROC 18 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 19 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 21 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 22 MEASE 2,5 mg/m3 (0,25) 
PROC 23 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 24 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 25 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 
PROC 26 MEASE 3 mg/m3 (0,3) 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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7 Profesionální využití středně prašných pevných látek / prášků 

dithioničitanu sodného jako takového nebo v přípravku 

Expoziční scénář č. 7: Profesionální využití středně prašných pevných látek / prášků 
dithioničitanu sodného jako takového nebo v přípravku 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): SU22 

Kategorie přípravku (PC): 
PC2, PC7, PC9a, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, 
PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 6: Kalandrování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 11: Neprůmyslové postřikování. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 

PROC 22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské operace s minerály / 
kovy za zvýšené teploty průmyslového prostředí. 

PROC 23: Otevřené operace zpracování a transferu s minerály / kovy 
při zvýšené teplotě. 
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PROC 24: Vysoká (mechanická) energetická úprava látek vázaných v 
materiálech a / nebo předmětech. 

PROC 25: Ostatní tepelné práce s kovy. 

PROC 26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní 
teplotě. 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Profesionální využití středně prašných pevných látek / prášků dithioničitanu sodného jako takového 
nebo v přípravku. Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, 
buničině a bělení, úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém 
průmyslu, farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 
 

PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 23 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neomezeně pevná / prášek vysoký 

PROC 25 neomezeně 
pevná / prášek / 

roztavená 
vysoký 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně pevná / prášek střední 
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Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
Frekvence a doba užití 
Aplikace pro všechny PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Provozní podmínky, jako je teplota procesu a procesní tlak, se nepovažují za relevantní pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. V procesních krocích se značně vysokými teplotami (tj. 
PROC 22, 23) je posouzení expozice v MEASE založeno na poměru procesní teploty a bodu tání. 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se s tím spojené teploty budou v rámci odvětví lišit, nejvyšší poměr 
byl považován za nejhorší předpoklad pro odhad expozice. Proto jsou všechny procesní teploty 
automaticky pokryty v tomto scénáři expozice PROC 22 a PROC 23. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnost LC 

(podle MEASE) 
Další 

informace 

PROC 19 Oddělování pracovníků 
od zdroje emisí se 

zpravidla nevyžaduje v 
prováděných 

procesech. 

Neaplikovatelné na - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 

 

Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
 
 
 
 
 
 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP)                         

Strana 46 z 58 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 19.7.2016 
Rev.3.0: 21.6.2018 

Název výrobku: Dithioničitan sodný 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 

Specifikace 
prostředků na 

ochranu dýchacích 
orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený ochranný 

faktor, APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

PROC 11 maska FFP1 APF = 4 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 

PROC 16 Maska FFP1 APF = 4 
PROC 17 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 18 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 22 Maska FFP1 APF = 4 

Všechny 
PROC 

Není požadováno na 

 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro demonstraci bezpečného použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro 
dithionit sodný ve výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu expozice na pracovišti, jak doporučuje SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 0,5 
ppm (TWA, 8h) resp. 1 ppm (STEL, 15 min 
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PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 2 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 3 MEASE 1 mg/m3 (0,1) 
PROC 4 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 5 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 6 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

PROC 8a MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 8b MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 9 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

PROC 10 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 11 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 13 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 14 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 15 MEASE 0,5 mg/m3 (0,05) 
PROC 16 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 17 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 18 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 19 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 22 MEASE 2,5 mg/m3 (0,25) 
PROC 23 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 24 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 25 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 
PROC 26 MEASE 8 mg/m3 (0,8) 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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8 Profesionální využití vysoce prašných pevných látek / prášků 

dithioničitanu sodného jako takového nebo v přípravku 

Expoziční scénář č. 8: Profesionální využití vysoce prašných pevných látek / prášků 
dithioničitanu sodného jako takového nebo v přípravku 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): SU22 

Kategorie přípravku (PC): 
PC2, PC7, PC9a, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, 
PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38 

Kategorie procesu (PROC): 

PROC 2: Použití v uzavřeném, nepřetržitém procesu s občasnými 
kontrolovanými expozicemi.  

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovacím systému (syntéza nebo 
formulace). 

PROC 4: Použití v dávkovém a jiném procesu (syntéza), kde vzniká 
příležitost k expozici. 

PROC 5: Míchání nebo rozmíchávání v dávkových procesech pro 
přípravu přípravků a předmětů (vícestupňový a/nebo významný 
kontakt). 

PROC 6: Kalandrování. 

PROC 8a: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. 

PROC 8b: Přenos látky nebo přípravku (naplněné/ vyplnění) z / do 
plavidel / velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. 

PROC 9: Přeprava látky nebo přípravku do malých kontejnerů 
(vyhrazená plnicí linka včetně vážení). 

PROC 10: Aplikace válcem nebo kartáčování. 

PROC 11: Neprůmyslové postřikování. 

PROC 13: Ošetření předmětů namáčením a naléváním. 

PROC 14: Výroba přípravků nebo výrobků tabletováním, lisováním, 
vytlačováním, peletováním. 

PROC 15: Použití jako laboratorní činidlo. 

PROC 16: Použití materiálu jako zdroje paliva, je třeba očekávat 
omezenou expozici nespáleného produktu. 

PROC 17: Mazivo při vysokých energetických podmínkách a v 
částečně otevřeném procesu. 

PROC 18: Mazání při vysokých energetických podmínkách. 

PROC 19: Ruční míšení s osobním kontaktem a pouze s OOP. 

PROC 22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské operace s minerály / 
kovy za zvýšené teploty průmyslového prostředí. 

PROC 23: Otevřené operace zpracování a transferu s minerály / kovy 
při zvýšené teplotě. 
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PROC 24: Vysoká (mechanická) energetická úprava látek vázaných v 
materiálech a / nebo předmětech. 

PROC 25: Ostatní tepelné práce s kovy. 

PROC 26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní 
teplotě. 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 1: Výroba látek. 

ERC 6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů). 

ERC 6b: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití 
meziproduktů) 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Profesionální využití vysoce prašných pevných látek / prášků dithioničitanu sodného jako takového 
nebo v přípravku. Použití Na2S2O4 v chemickém průmyslu, textilním a kožedělném průmyslu, papíru, 
buničině a bělení, úpravě vody, těžbě a kovovém průmyslu, kaučuku, potravinách, fotografickém 
průmyslu, farmaceutickém průmyslu, pro účely distribuce / obchodníků a formulátorů. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Další informace jsou poskytovány v agentuře ECHA 
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-CS). 
2.1. Kontrola expozice pracovníků 
Charakteristika produktu 
Podle přístupu MEASE je vnitřní emisní potenciál látky jedním z hlavních determinantů expozice. To se 
odráží přiřazením třídy tzv. Fugacity do nástroje MEASE. Pro operace prováděné s pevnými látkami při 
okolní teplotě je fugacita založena na prašnosti této látky. Zatímco při horkých kovových operacích je 
fugacita založená na teplotě, přičemž se bere v úvahu teplota procesu a teplota tání látky. Jako třetí 
skupina jsou vysoce abrazivní úlohy založeny na úrovni oděru namísto vnitřního emisního potenciálu 
látky. Předpokládá se, že rozprašování vodných roztoků je spojeno se střední emisí. 

PROC 
Použití v 

přípravku 
Obsah v přípravku Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22 neomezeně pevná / roztavená vysoký 
PROC 23 neomezeně pevná / roztavená vysoký 
PROC 25 neomezeně pevná / roztavená vysoký 

Všechny ostatní 
PROC 

neomezeně pevná  vysoký 
 

Použité množství 
Skutečná manipulace s množstvím za každou změnu se nepovažuje za ovlivnění expozice jako takové 
pro tento scénář. Namísto toho je kombinací měřítka provozu (průmyslový vs. profesionální) a úrovně 
omezení / automatizace (jak je v PROC) hlavním určujícím faktorem vnitřního emisního potenciálu 
procesu. 
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Frekvence a doba užití 
PROC 11 < 60 minut 
PROC 17 < 60 minut 
PROC 18 < 60 minut 
Všechny ostatní PROC: 480 minut (neomezeně) 
Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 
Objemu dýchání za směnu během všech kroků procesu, které se projevují v PROC, se předpokládá ve 
výši 10 m³ / směnu (8 hodin). 
Další dané provozní podmínky týkající se expozice pracovníků 
Provozní podmínky, jako je teplota procesu a procesní tlak, se nepovažují za relevantní pro posouzení 
expozice pracoviště prováděnými procesy. V procesních krocích se značně vysokými teplotami (tj. 
PROC 22, 23) je posouzení expozice v MEASE založeno na poměru procesní teploty a bodu tání. 
Vzhledem k tomu, že se očekává, že se s tím spojené teploty budou v rámci odvětví lišit, nejvyšší poměr 
byl považován za nejhorší předpoklad pro odhad expozice. Proto jsou všechny procesní teploty 
automaticky pokryty v tomto scénáři expozice PROC 22 a PROC 23. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 
0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj), k zabránění uvolnění 

PROC Úroveň omezení Úroveň segregace 
PROC 2 Uzavřený proces Není vyžadováno 
PROC 3 Uzavřený proces Není vyžadováno 

Všechny ostatní PROC 
Opatření na řízení rizik na úrovni procesu (např. Izolace nebo oddělení 

zdroje emisí) se obecně v procesech nevyžadují. 
 

Technické podmínky a opatření pro kontrolu rozptylu od zdroje k pracovníkovi 

PROC Úroveň oddělení 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Účinnost LC 
(podle MEASE) 

Další 
informace 

PROC 19 Jakékoli potenciálně požadované 
oddělení pracovníků od zdroje emisí je 

uvedeno výše v části "Frekvence a 
trvání expozice". Zkrácení trvání 

expozice může být dosaženo například 
instalací ovládacích místností s 

ventilátorem (pozitivním tlakem) 
nebo odstraněním pracovníka z 
pracovišť s příslušnou expozicí. 

Neaplikovatelné na - 

Všechny ostatní 
PROC 

Nevyžaduje se na - 

 

Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
Zabraňte vdechnutí nebo požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou jsou vyžadována obecná 
hygienická opatření. Tato opatření zahrnují dobré osobní a domácí postupy (tj. Pravidelné čištění s 
vhodnými čisticími prostředky), bez jídla a kouření na pracovišti. Pokud není uvedeno jinak, noste 
standardní pracovní oděv a boty. Sprcha a výměna oblečení na konci pracovní směny. Nepoužívejte 
kontaminovaný oděv doma. Neuklízejte prach stlačeným vzduchem. 
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Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

PROC 

Specifikace 
prostředků na 

ochranu dýchacích 
orgánů (RPE) 

RPE účinnost 
(přiřazený ochranný 

faktor, APF) 

Specifikace 
rukavic 

Další osobní ochranné pomůcky 
(OOP) 

PROC 4 Maska FFP2 APF = 10 

rukavice jsou 
volené pro 

mechanickou 
/ tepelnou 

ochranu 

Musí se používat ochranné 
prostředky pro ochranu očí 

(ochranné brýle), pokud nelze 
vzhledem k povaze a typu aplikace 
(tj. Uzavřeného procesu) vyloučit 

potenciální kontakt s očima. 
Kromě toho je třeba, aby se nosil 
ochranný štít, ochranný oděv a 

bezpečnostní obuv. 

PROC 5 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 6 Maska FFP2 APF = 10 

PROC 8a Maska FFP2 APF = 10 
PROC 8b Maska FFP2 APF = 10 
PROC 9 maska FFP1 APF = 4 

PROC 10 maska FFP1 APF = 4 
PROC 11 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 14 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 16 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 17 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 18 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 19 Maska FFP2 APF = 10 
PROC 22 Maska FFP1 APF = 4 
PROC 26 Maska FFP1 APF = 4 
Všechny 

PROC 
Není požadováno na 

 

Jakákoli RPE, jak je definována výše, se používá pouze tehdy, jsou-li splněny následující zásady: Doba 
trvání práce (v porovnání s výše uvedenou "délkou expozice") by měla odrážet dodatečný fyziologický 
stres pracovníka v důsledku dýchací odolnosti a hmotnosti RPE, kvůli zvýšenému tepelnému namáhání 
uzavřením hlavy. Dále se má za to, že pracovní schopnost používat nástroje a komunikaci se při nošení 
RPE snižuje. 
Z výše uvedených důvodů by měl být pracovník (i) zdravý (zejména z důvodu zdravotních problémů, 
které mohou mít vliv na použití RPE), (ii) mít vhodné obličejové charakteristiky, které snižují úniky 
mezi obličejem a maskou (vzhledem k vlasům a vousům). Doporučená zařízení, na pevné těsnění 
obličeje, nebudou poskytovat požadovanou ochranu, pokud nebudou řádně a bezpečně obepínat 
obrysy obličeje. 
Zaměstnavatel a osoby samostatně výdělečně činné mají právní zodpovědnost za údržbu a vydání 
ochranných prostředků dýchacích orgánů a za řízení jejich správného používání na pracovišti. Proto by 
měli definovat a dokumentovat vhodnou politiku pro program ochrany dýchacích orgánů, včetně 
školení pracovníků. 
Přehled APF různých RPE (podle BS EN 529: 2005) naleznete v glosáři MEASE. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Expozice pracovníků 

Nástroj pro odhad expozice MEASE byl použit pro hodnocení inhalační expozice. Poměr charakterizace 
rizika (RCR) je kvocient odhadů expozice a DNEL (odvozená úroveň bez účinků) a musí být nižší než 1 
pro demonstraci bezpečného použití. Při inhalační expozici je RCR založen na hodnotě DNEL pro 
dithionit sodný ve výši 10 mg / m3. 
Upozorňujeme také, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. Zajistěte 
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dodržování stávajícího limitu expozice na pracovišti, jak doporučuje SCOEL (2008) pro oxid siřičitý 0,5 
ppm (TWA, 8h) resp. 1 ppm (STEL, 15 min 

PROC 

Metoda použitá 
pro hodnocení 

inhalační 
expozice 

Odhad expozice při 
inhalaci (RCR) 

Metoda použitá pro 
hodnocení 

dermální expozice 

Odhad 
expozice při 
styku s kůží 

(RCR) 
PROC 2 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

Vzhledem k zanedbatelné dermální 
absorpci dithioničitanu sodného není 

dermální cesta relevantní dráhou 
expozice pro dithioničitan sodný a 
dermální DNEL nebyla odvozena. 

Proto dermální expozice není 
posouzena pro tento scénář expozice. 

PROC 3 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 4 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 5 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 6 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

PROC 8a MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 8b MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 9 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

PROC 10 MEASE 2,5 mg/m3 (0,25) 
PROC 11 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 
PROC 13 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 14 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 15 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 16 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 17 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 
PROC 18 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 
PROC 19 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 22 MEASE 2,5 mg/m3 (0,25) 
PROC 23 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 
PROC 24 MEASE 5,5 mg/m3 (0,55) 
PROC 25 MEASE 4 mg/m3 (0,4) 
PROC 26 MEASE 5 mg/m3 (0,5) 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

Následný uživatel pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud jsou splněna navržená opatření pro 
řízení rizik popsaná výše nebo následný uživatel může sám o sobě prokázat, že jeho provozní podmínky 
a prováděná opatření pro řízení rizik jsou přiměřené. Toho je třeba učinit tím, že prokáže, že omezí 
inhalační expozici na úroveň pod hodnotou DNEL (vzhledem k tomu, že uvedené procesy a činnosti 
jsou zahrnuty v níže uvedených PROC). Pokud nejsou naměřené údaje k dispozici, může uživatel v 
případě potřeby odhadnout příslušnou expozici pomocí vhodného měřícího nástroje, např. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnost použité látky může být stanovena podle slovníku MEASE. 
DNEL inhalace: 10 mg / m³ 
Důležité upozornění: Upozorňujeme, že za kyselých podmínek (pH <7) může vzniknout oxid siřičitý. 
Zajistěte dodržování stávajícího limitu pro pracovní prostředí podle doporučení SCOEL (2008) pro oxid 
siřičitý 0,5 ppm (TWA, 8h), resp. 1 ppm (STEL, 15 min). 
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9 Spotřebitelské použití čisticích prostředků na textilie obsahujících 

dithioničitan sodný 

Expoziční scénář č. 9: Spotřebitelské použití čisticích prostředků na textilie obsahujících 
dithioničitan sodný 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): SU21 

Kategorie přípravku (PC): PC34 

Kategorie procesu (PROC): - 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Spotřebitelské použití čisticích prostředků na textilie obsahujících dithioničitan sodný. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Lidské zdraví: Pro dermální cestu nebyl proveden odhad expozice. Bylo provedeno kvantitativní 
posouzení pro inhalaci a orální cestu (pokyny HERA). 
Nalévání práškového pracího prostředku Nalévání bělícího prášku do pračky nebo pro 

předčistění. 
Předčištění Prádlo může být ošetřeno bělicím prostředkem před 

praním. Přímý kontakt s bělícím činidlem na pokožce je 
možný, když čistící prostředek aplikujeme na skvrny na 
oblečení.  

Náhodné požití Přestože to nebylo zamýšleno, bylo jako preventivní 
opatření vyhodnoceno náhodné požití bělícího prášku 
na textil dětmi. 

2.1. Kontrola expozice spotřebitelů 
Charakteristika produktu 
 

Popis přípravku 
Koncentrace látky 

v přípravku 
Fyzikální forma 

přípravku 
Prašnost / emisní 

potenciál 
Návrh obalů 

Bělící přípravek na 
textil 

20 – 60 % pevná  

Velmi nízký prašný 
potenciál 0,27μg / 
cup (HERA, 2005, 

dodatek G) 

100 a 300 g 
balení 

 

Použité množství 
Nalévání práškového pracího prostředku Typické: 60 g na jeden úkol 

Max: 70 g na úkol (HERA, 2005, dodatek F) 
<1 odměka, proto se jako preventivní opatření použije 1 
odměrka. 

Předčištění:  Předpokládané min: 50 g na úkol (HERA, 2005, dodatek F) 
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Frekvence a doba užití 
Popis úkolu Doba expozice na jednu událost Frekvence událostí/den 

Nalévání práškového pracího 
prostředku 

< 1 min (HERA, 2005, Appendix F) občasné 

Předčištění oblečení 5-10 min (HERA, 2005, Appendix F) občasné 
Náhodné požití Nerelevantní Občasné / náhodné 

Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 

Popis úkolu 
Vystavení 
populaci 

Tělesná váha 
(BW) (kg) 

Exponovaná část 
těla 

Odpovídající 
povrchová plocha 

SA [cm²] 
Nalévání práškového 
pracího prostředku Dospělí 

60 (HERA, 2005, 
Appendix G) 

dlaň jedné ruky 420 (HERA, 2005) 

Předčištění oblečení ruce 840 (HERA, 2005) 

Náhodné požití Děti 
10 (HERA, 2005, 

Appendix G) 
- - 

 

Další dané provozní podmínky týkající se expozice spotřebitelů 
Tloušťka filmu na pokožce 0.01cm (HERA, 2005, Appendix G) 
Objem místnosti Předpokládá se, že celé množství prachu na šálek bude rozptýleno 

v 1 m³ (osobní prostor, malá plocha kolem uživatele). 
Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
irelevantní 

Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Poměr charakterizace rizika (RCR) je kvocient rafinovaného odhadu expozice a příslušné hodnoty DNEL 
(odvozená úroveň bez účinků) a je uveden v závorkách níže. Pro orální expozici je RCR založen na 
chronických lokálních účincích DNEL ve výši 792 μg / kg tělesné hmotnosti / den (u dětí). Pro inhalační 
expozici je RCR založen na chronických, systémových účincích DNEL, které byly nastaveny na obecnou 
hranici prachu 10 mg / m³ pro inhalovatelnou vzdušnou frakci. Vzhledem k tomu, že ditioničitan sodný 
je klasifikován jako dráždivý pro oči (oční překážka 2), bylo provedeno kvalitativní posouzení expozice 
očí. 
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Expozice  

Cesta 
expozice 

Odhad expozice 
(RCR) 

Metoda použitá pro hodnocení dermální expozice 

Orální - 
Orální expozice se nevyskytuje jako součást zamýšleného 

použití přípravku 

Dermální 

Po dermální expozici nejsou známé žádné místní účinky. Dále se kožní absorpce 
považuje za zanedbatelnou a nejsou k dispozici žádné údaje, které by naznačovaly 
systémovou toxicitu po této cestě. Proto expozice kůže není posouzena v tomto scénáři 
expozice. 

Oči - 

Kvalitativní hodnocení 
Expozice očí se neočekává jako součást zamýšleného 
produktu použití a charakteristiky výrobku (nízká 
prašnost). Nicméně v nepravděpodobném případě, že do 
oka vnikne cca 0,1 g tuhého detergentu, což odpovídá 0,06 g 
dithioničitanu sodného. Pokud by bylo toto zředěno v 0,5 ml 
slzné kapaliny, mělo by to mít za následek roztok o 
koncentraci přibližně 12%, což by mělo být dráždivé, ale 
nezpůsobí nezvratné poškození oka. 

Inhalace 
0.162 µg/m³ (1.62 * 

10-5) 

Kvantitativní hodnocení pomocí následující rovnice: 
Inhalační expozice = A * n * C / RV 
A = množství prachu uvolněné na odměrku prášku 
n = počet použitých odměrek 
C = koncentrace v bělícím činidle (60%) 
RV = objem místnosti 

Náhodné požití 

Orální (děti) 480 µg/kg bw/d (0.6) 

Kvantitativní hodnocení pomocí následující rovnice: 
Orální příjem = A * C / BW 
A = náhodně přijaté množství 
C = koncentrace v bělícím činidle (60%) 
BW = tělesná hmotnost dítěte jako preventivní opatření. 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

DU pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud bělící prášek má nízkou prašnost a koncentrace 
dithioničitanu sodného v bělícím činidle je ≤ 50%. 
Volitelně lze provést vlastní hodnocení pomocí výše uvedené rovnice. Odhad expozice musí být nižší 
než DNEL, lokální účinky 792 μg / kg bw / d (u dětí) a inhalaci DNEL, systémové účinky 10 mg / m³. 
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10 Spotřebitelé používající inkoustovou gumu obsahující 

dithioničitan sodný. 

Expoziční scénář č. 10: Spotřebitelé používající inkoustovou gumu obsahující dithioničitan 
sodný. 

1. Krátký název expozičního scénáře 

Sektor použití (SU): SU21, PC0 (UCN:B25000 or B25300) 

Kategorie přípravku (PC): - 

Kategorie procesu (PROC): - 

Kategorie uvolňování do 
ŽP: 

ERC 8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 

ERC 8b Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách. 

Procesy a činnosti pokryté scénářem expozice 

Spotřebitelé používající inkoustovou gumu obsahující dithioničitan sodný. 

 

2. Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

Lidské zdraví: Bylo provedeno kvantitativní posouzení na cestě orálního vystavení.  Předpoklady 1. 
stupně. Na druhé straně bylo provedeno kvalitativní posouzení způsoby expozice 
Vymazání inkoustu Inkoustové gumy se obecně používají k odstraňování 

inkoustu z papíru. Nicméně je také běžným používáním 
odstranění inkoustových skvrn z rukou. Proto je třeba 
zvážit kožní cestu pro použití inkoustových mazacích 
prostředků. 

Prostřihování / okusování pera I když to není zamýšlené použití pro inkoustové gumy, 
postřikování/ okusování pera je poměrně běžné a mělo 
by být posuzováno jako předvídatelné zneužití. 

2.1. Kontrola expozice spotřebitelů 
Charakteristika produktu 
 

Popis přípravku 
Koncentrace látky 

v přípravku 
Fyzikální forma 

přípravku 
Prašnost / emisní 

potenciál 
Návrh obalů 

Bělící roztok 
(vymazání 
inkoustu) 

20 – 50 % kapalná  - 

V peru pro 
mazání 

inkoustu bude 
kus plsti 
nasycen 
bělicím 

roztokem 
obsahujícím 
dithioničitan 

sodný. 
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Použité množství 
Mazzání inkoustu µl 

Okusování pera  
1 μl (předpokládané): Náhodné vyluhování z důvodu 
poškození pera v důsledku okusování. Další okusování pera 
je nepravděpodobné kvůli chuti. 

Frekvence a doba užití 
Popis úkolu Doba expozice na jednu událost Frekvence událostí/den 

Mazání inkoustu < 15 minut 1 
Okusování pera < 15 minut 1 

Lidské faktory, které nejsou ovlivněny řízením rizik 

Popis úkolu 
Vystavení 
populaci 

Tělesná váha 
(BW) (kg) 

Exponovaná část 
těla 

Odpovídající 
povrchová plocha 

SA [cm²] 

Mazání inkoustu 
Děti (6 let a 

starší) 

20 (6 let) 
40 (12 let) RIVM 

2002 

Typické: skvrny na 
rukou (stejné jako 

prsty) 
WC: polovina obou 

rukou 

Typicky: 10,6 
WC: 420 

Okusování pera 
Děti (6 let a 

starší) 

20 (6 let) 
40 (12 let) 
RIVM 2002 

 

- - 

 

Další dané provozní podmínky týkající se expozice spotřebitelů 
irelevantní 
Organizační opatření k zabránění / omezení úniků, rozptylu a expozice 
irelevantní 

Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny a hodnocení zdraví 

irelevantní 
 

2.2. Kontrola expozice životního prostředí 
Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 
3. Odhad expozice  

Poměr charakterizace rizika (RCR) je kvocient rafinovaného odhadu expozice a příslušné hodnoty DNEL 
(odvozená úroveň bez účinků) a je uveden v závorkách níže. Pro orální expozici je RCR založen na 
chronických, orálních, lokálních účincích DNEL dithionitu sodného o 792 μg / kg tělesné hmotnosti / d 
(dítě). 
Vzhledem k tomu, že ditioničitan sodný je klasifikován jako dráždivý pro oči (oční překážka 2), bylo 
provedeno kvalitativní posouzení expozice očí. 
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Expozice  

 

Cesta 
expozice 

Odhad expozice 
(RCR) 

Metoda použitá pro hodnocení dermální expozice 

Orální 
(děti) 

25 µg/kg bw/d (3.2 * 
10-2 ) 

Kvantitativní hodnocení pomocí následující rovnice: 
Orální příjem = A * C / BW 

A = množství, které bylo spotřebováno z důvodu uchu 
C = koncentrace v roztoku pro mazání inkoustu (50%) 

BW = tělesná hmotnost dítěte ve věku 6 let jako preventivní 
opatření. 

Dermální 

Po dermální expozici nejsou známé žádné místní účinky. Dále se kožní absorpce 
považuje za zanedbatelnou a nejsou k dispozici žádné údaje, které by naznačovaly 
systémovou toxicitu po této cestě. Proto expozice kůže není posouzena v tomto scénáři 
expozice. 

Oči - 
Kvalitativní hodnocení 
Expozice očí se neočekává jako součást zamýšleného použití 
přípravku. 

Inhalace - 

Kvalitativní hodnocení 
Expozice vdechováním není brána v potaz, protože během 
těchto úkolů nejsou vytvářeny žádné aerosoly nebo aerosoly 
a plynné úniky jsou nízké (což je indikováno vysokou 
rozpustností ve vodě a nízkými tlaky par čistých látek). 

Náhodné požití 

Orální (děti) 480 µg/kg bw/d (0.6) 

Kvantitativní hodnocení pomocí následující rovnice: 
Orální příjem = A * C / BW 
A = náhodně přijaté množství 
C = koncentrace v bělícím činidle (60%) 
BW = tělesná hmotnost dítěte jako preventivní opatření. 

 

Expozice životního prostředí 

Nebylo zjištěno žádné riziko pro životní prostředí. 

4. Pokyny pro následného uživatele, aby vyhodnotil, zda pracuje uvnitř hranic stanovených ES 

Omezení expozice 

DU pracuje uvnitř hranic stanovených ES, pokud bělící prášek má nízkou prašnost a koncentrace 
dithioničitanu sodného v bělícím činidle je ≤ 50%. 
Volitelně lze provést vlastní hodnocení pomocí výše uvedené rovnice. Odhad expozice musí být nižší 
než DNEL orální lokální účinky na dithionit sodný ve výši 792 μg / kg bw / d (dítě). 

 

 

 

 

 

 

 


