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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku: 
Název: Xylen 
Reakční směs ethylbenzenu, m-xylenu a p-xylenu. 
CAS: bez čísla 
ES (EINECS): 905-562-9 
Registrační číslo: 01-2119555267-33-XXXX 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
Určená použití: Průmyslové použití, Profesionální použití, Spotřební použití. 
Distribuce látky; Vytváření a (opakované)balení látek a směsí; Meziprodukt; Maziva; Použití jako palivo; 
Použití v nátěrech; Použití jako pojiv a separačních prostředků; Zpracování polymerů; Technické 
kapaliny; Použití při hloubení vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu a při těžbě ropy a zemního plynu; 
Použití v laboratořích; Výroba a použití výbušnin; Výroba a zpracování kaučuku; Použití v čisticích 
prostředcích; Použití v agrochemikáliích; Aplikace při výstavbě komunikací a budov 
Nedoporučené použití: údaje nejsou dostupné 
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 
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Třídy a kategorie nebezpečnosti:  
Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Celková klasifikace: Látka je klasifikována jako nebezpečná. 
Nebezpečné účinky na zdraví:  Zdraví škodlivý a dráždivý při styku s kůží a při vdechování. Způsobuje 
vážné podráždění očí.  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Při opakované 
expozici může způsobit poškození orgánů.  
Nebezpečné účinky na životní prostředí: Není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí. 
Fyzikálně-chemické účinky: Hořlavá kapalina a páry. 
Úplné znění H vět viz oddíl 16. 
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2.2 Prvky označení: 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Piktogramy:  

     
Signální slovo: varování 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H226 - Hořlavá kapalina a páry. 
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H315 - Dráždí kůži. 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. 
P243 - Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. 
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. 
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
2.3 Další nebezpečnost: Relevantní údaje nejsou k dispozici. 
Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
3.1 Látky: 

Chemický 
název/vzorec: 

Číslo CAS: Číslo ES 
(EINECS): 

Koncentrace 
(obsah v látce 

nebo směsi v %): 

Klasifikace: 

m-xylen 108-38-3 203-576-3 46 - 60 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

p-xylen  106-42-3 203-396-5 22 - 29 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

ethylbenzen 100-41-4 202-849-4 6 - 26 Flam. Liq. 2 H225 
Acute Tox. 4* H332 
STOT RE 2 H373 (sluchové orgány) 
Asp. Tox. 1 H304 
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o-xylen 95-47-6 202-422-2 0,6 - 13 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 

Úplné znění H vět viz bod 16. 
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci:  
Dbejte na to, abyste se chránili a vyhnuli kontaminaci. Kontaminovaného pacienta (kontaminované 
pacienty) přepravte z nebezpečné oblasti. Vyhledejte lékařskou pomoc - je-li to možné, předložte 
bezpečnostní list nebo štítek.  
Při vdechnutí:  
Uložit ho do polohy na stranu (hlavou na stranu), aby se zabránilo udušení zvratky při případném 
zvracení. Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte umělé dýchání vyškoleným pracovníkem. 
Pokud se postiženému těžce dýchá, je-li to možné, podejte mu kyslík nebo asistovanou ventilaci. 
V případě potřeby poskytněte masáž srdce a vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte v teple a v klidu. 
Bezpečnostní list mějte k dispozici. Nevyvolávejte zvracení. Nebezpečí vdechnutí zvratků a udušení. 
Při styku s kůží:  
Svlékněte kontaminovaný oděv a kontaminovanou obuv a bezpečně zlikvidujte. Zasaženou oblast 
okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví a přetrvává 
podráždění kůže, otoky nebo zčervenání. V případě podráždění pokožky navštívit lékaře. 
Při styku s očima:  
Vyjměte kontaktní čočky, pokud je postižený má a pokud jdou snadno vyjmout. Okamžitě vypláchněte 
velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Pokud se objeví podráždění, rozmazané vidění nebo otoky 
a pokud tyto symptomy přetrvávají, vyhledejte specializovanou lékařskou pomoc. Bezpečnostní list 
mějte k dispozici. 
Při požití:  
Vypláchnete ústa vodou. Osobě v bezvědomí nevkládejte nic do úst. Okamžitě zabezpečte lékařskou 
pomoc. Bezpečnostní list mějte k dispozici. Pokud je to nezbytné, použít umělé dýchání. Nevyvolávejte 
zvracení. Nebezpečí vdechnutí zvratků a udušení. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  
Nadýchání: Dráždění očí, nosohltanu, nevolnost, zvracení, podrážděnost, malátnost, bolest hlavy, 
narušený reakční čas i krátkodobá paměť.  
Styk s kůží: Podráždění, zčervenání pokožky.  
Styk s očima: Podráždění očí.  
Při požití: Pocit pálení a bolesti v břišní oblasti, pokud dojde k aspiraci, může se vyvinout chemická 
pneumonitida a plicní edém. Způsobuje změněný stav vědomí a ztrátu koordinace. 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Neuvádějí se. 
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva: 
Vhodné hasící prostředky: Pěna (pouze vyškolený personál). Vodní mlha (pouze vyškolený personál). 
Hasicí prášek. Oxid uhličitý. Jiné inertní plyny (s výhradou předpisů). Písek nebo hlína. 
Nevhodné hasící prostředky: Hořící produkt nehaste přímým proudem vody; Je třeba zamezit 
souběžnému použití pěny a vody na stejnou plochu, jelikož voda ničí pěnu. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  
Tato látka je stabilní za všech běžných podmínek při teplotě okolí a v případě uvolnění do životního 
prostředí. Produkty hoření - oxidy uhlíku (CO, CO2), páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, těžší než 
vzduch. 
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5.3 Pokyny pro hasiče:  
V případě rozsáhlého požáru nebo v uzavřených nebo špatně odvětraných prostorách používejte 
kompletní ohnivzdorný ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou 
a přetlakem v masce. Páry vznikající na místě požáru zrážet tříštivým proudem vody. Nádrže, které jsou 
v požáru, chladit vodou. 
Další informace: Neúplné shoření může způsobit vznik komplexní směsi poletavých pevných 
a kapalných částic, plynů, včetně oxidu uhelnatého. 
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Ochranné prostředky: 
Malé úniky: běžný antistatický pracovní oděv je obvykle dostatečný. 
Rozsáhlé úniky: Měla by být použita kombinéza pokrývající celé tělo z chemicky a tepelně odolného 
materiálu. Pracovní rukavice poskytující dostatečnou chemickou odolnost, zejména vůči aromatickým 
uhlovodíkům. Pracovní helma. Antistatické bezpečnostní nízké nebo vysoké boty s protiskluzovou 
podrážkou. Ochranné brýle a/nebo obličejový štít, pokud může dojít nebo se dá předvídat zasažení očí. 
Ochrana dýchacího ústrojí: podle rozsahu uniklé látky a odhadovaného rozsahu expozice lze použít 
poloviční nebo celoobličejový respirátor s filtrem (filtry) na organické výpary / H2S nebo samostatný 
dýchací přístroj (SCBA). Jestliže není možné situaci zcela posoudit nebo pokud může vzniknout 
nedostatek kyslíku, měl by se použít výhradně samostatný dýchací přístroj. 
Nepovolané osoby musí okamžitě opustit místo havárie a ohrožené prostory. Místo výronu a okolí, které 
může být zasažené označit (např. páskou) a uvést symboly nebezpečí. Členové zásahové skupiny jsou 
povinní používat isolační dýchací přístroj. Pokud se výron vyskytne v uzavřených prostorech, je třeba 
zabezpečit intenzívní větrání, vypnout elektrický proud a odstranit všechny možné iniciační zdroje. 
Plán pro případ nouze: 
Zastavte nebo zachyťte únik u zdroje, pokud je to bezpečné. Zamezte přímému kontaktu s uniklým 
materiálem. Držte se proti větru. V případě rozsáhlých úniků varujte obyvatele v oblastech, které se 
nacházejí ve směru větru. Zabraňte nepovolaným osobám ve vstupu do oblasti úniku. Zalarmujte 
pracovníky zasahující v případě nouze. S výjimkou malých úniků. Proveditelnost jakýchkoli kroků by 
měla vždy pokud možno posoudit vyškolená kompetentní osoba pověřená řízením mimořádných 
událostí. Eliminujte všechny zdroje vznícení, je-li to bezpečné (např. elektřina, jiskry, oheň, plameny.  
Je-li to požadováno, uvědomte příslušné orgány v souladu se všemi platnými předpisy. Je-li to nutné, 
zasypte produkt suchou hlínou, pískem nebo podobným nehořlavým materiálem. Rozsáhlé úniky 
mohou být opatrně pokryty pěnou, je-li k dispozici, k omezení vzniku oblaku výparů. Nepoužívejte 
přímý proud. Při přítomnosti uvnitř budov nebo uzavřených prostor zajistěte dostatečné větrání. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:  
Zajistěte, aby se produkt nedostal do kanalizace, řek a dalších vodních nádrží nebo podzemních prostor 
(tunelů, sklepů atd.). Uniklý produkt absorbujte pomocí vhodných nehořlavých materiálů (POP vlákno, 
VAPEX, EKOSORB apod.). Přeložte sebraný produkt a další kontaminované materiály do vhodných 
kontejnerů k obnově nebo bezpečné likvidaci. V případě kontaminace půdy odstraňte kontaminovanou 
půdu a naložte s ní v souladu s místními předpisy. V případě malých úniků v uzavřených vodách 
zachyťte produkt pomocí plovoucích bariér nebo dalšího vybavení. Zachyťte uniklý produkt tak, že jej 
absorbujete pomocí plovoucích absorbentů. Je-li to možné, měly by být rozsáhlé úniky v otevřených 
vodách zachyceny pomocí plovoucích bariér nebo jiných mechanických prostředků. Zachyťte uniklý 
produkt – větrejte oblast a nechte jej vyprchat. Použití dispergačních činidel by měl doporučit odborník 
a případně schválit místní orgány. 
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6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Doporučená opatření vycházejí z nejpravděpodobnějších scénářů úniku u tohoto materiálu, volbu 
správných kroků však mohou značně ovlivnit místní podmínky (vítr, teplota vzduchu, směr a rychlost 
vln/proudu). Z tohoto důvodu by měli být v případě potřeby konzultováni místní odborníci. Místní 
předpisy mohou rovněž stanovit nebo omezit kroky, které je třeba provést. Zbytky látky přikrýt 
nehořlavým absorpčním materiálem jako je např. suchá zemina, písek, mletý vápenec, POP vlákno, 
VAPEX, EKOSORB a zlikvidovat podle bodu 13 a v souladu s místními předpisy. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz. body 8, 13.        
Oddíl 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
Před použitím si vyžádejte zvláštní pokyny. Nebezpečí vzniku výbušných směsí par a vzduchu. Zajistěte, 
aby byly dodržovány všechny příslušné předpisy týkající se výbušných atmosfér a manipulace 
s hořlavými produkty a jejich skladovacích zařízení. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným 
plamenem/horkými povrchy. Při používání tohoto produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. Zamezte 
dýchání výparů. Zamezte zasažení kůže a očí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Proveďte 
preventivní opatření proti statické elektřině. Uzemněte obaly, nádrže a přepravní/odběrové zařízení. 
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení chráněné proti výbuchu. Používejte pouze nářadí, 
které nevytváří jiskry. Pára je těžší než vzduch. Dejte pozor na hromadění v šachtách a uzavřených 
prostorách. Používejte pouze spodní plnění tankerů v souladu s evropskými právními předpisy. Pro 
plnicí, vypouštěcí nebo manipulační operace nepoužívejte stlačený vzduch. Nepožívejte. Používejte 
přiměřené osobní ochranné prostředky dle požadavků. Více informací ohledně ochranných prostředků 
a provozních podmínek naleznete v části Scénáře expozic. Zajistěte, aby byly zavedeny řádné sanitační 
postupy. Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Zařízení, 
která jsou používaná při manipulaci, musí být dobře utěsněná, vybavená hasícími prostředky 
k okamžitému zásahu. V uzavřených prostorách je nezbytné zabezpečit intenzívní větrání přirozeným 
způsobem, nebo pomocí technického zařízení. Elektrická instalace, včetně osvětlení, musí být 
v nevýbušném provedení. Pracoviště musí být udržováno v čistotě a únikové východy musí být 
průchodné. Při manipulaci se zakazuje jíst, pít a kouřit. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Technická opatření: 
Před vstupem do skladovacích nádrží a započetím jakýchkoli prací v uzavřeném prostoru zkontrolujte 
obsah kyslíku v ovzduší a hořlavost. V prostorách nad obsahem v uzavřených kontejnerech mohou 
vznikat výpary lehkých uhlovodíků. Mohou způsobit nebezpečí vzniku požáru / výbuchu. Otevírejte 
pomalu, abyste měli kontrolu nad možným poklesem tlaku. Prázdné kontejnery mohou obsahovat 
hořlavé zbytky produktu. Vyprázdněné kontejnery nesvařujte, neletujte, nevrtejte, neřezejte ani 
nespalujte, pokud nebyly řádně vyčištěny. 
Podmínky skladování: 
Čištění, kontrolu a údržbu vnitřních povrchů skladovacích nádrží musí provádět pouze řádně vybavený 
a kvalifikovaný personál, jak je stanoveno ve vnitrostátních nebo místních předpisech nebo předpisech 
společnosti. 
Udržujte látky od: Silných kyselin, silných zásad, halogenů, tepelných zdrojů, oxidačních činidel a oxidů. 
Používejte a skladujte pouze venku nebo na dobře odvětraném místě. Dispozice skladových prostor, 
konstrukce nádrží, vybavení a provozní postupy musejí být v souladu s příslušnými evropskými, 
vnitrostátními nebo místními právními předpisy. Skladovací zařízení by měla být zkonstruována 
s dostatečnými zábranami pro případ netěsností nebo úniků. Skladujte oddělené od oxidačních činidel. 
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Dodržet platnou místní legislativu, kterou se ustanovují technické požadavky na protipožární 
bezpečnost při výstavbě a při užívaní staveb. 
Požadavky na skladovací prostory a kontejnery: Xylen se skladuje v nádržích z nerezavějící ocele, 
které jsou vybavené havarijní nádrží.  
Pokud je produkt dodáván v kontejnerech: Uchovávejte pouze v původním kontejneru nebo v kontejneru 
vhodném pro tento typ produktu. Uchovávejte kontejnery těsně uzavřené a řádně označené. Chraňte 
před světlem.  
Doporučené materiály: Na kontejnery nebo obložení kontejnerů používejte materiály speciálně 
schválené pro použití s tímto produktem. Kompatibilitu je třeba ověřit u výrobce.  
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:  
S touto látkou manipulujte za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) 
pro meziprodukty na pracovišti. Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických 
a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémy řízení 
založenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na každém místě 
výroby. Písemné potvrzení použití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrženo od každého 
zasaženého distributora a následného výrobce/uživatele meziproduktu registrujícího subjektu. 
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) 

Xylen technická směs isomerů 

1330-20-7 
95-47-6 

106-42-3 
108-38-3 

400 200 

 
DNEL:  

 Pracovníci Spotřebitelé 

Cesta 
expozice 

Akutní 
účinky 
místní 

Akutní 
účinky 

systémové 

Chronické 
účinky 
místní 

Chronické 
účinky 

systémové 

Akutní 
účinky 
místní 

Akutní 
účinky 

systémové 

Chronické 
účinky 
místní 

Chronické 
účinky 

systémové 

Perorální  - - - 
1,6 mg/kg 

bw/den 

Inhalační - 289 mg/m3 - 77 mg/m3 - 174 mg/m3 - 14,8 mg/m3 

Dermální - - - 
180 mg/kg 

bw/den 
- - - 

108 mg/kg 
bw/den 

 
PNEC: 
Cíl ochrany životního prostředí PNEC 
Sladkovodní voda 0,327 mg/l 
Sladkovodní sedimenty 12,46 mg/kg d.w. 
Mořská voda 0,327 mg/l 
Mořské sedimenty 12,46 mg/kg d.w. 
Zemina 2,31 mg/kg d.w. 
Čistička odpadních vod 6,58 mg/l 
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8.2 Omezování expozice: 
Vhodná technická opatření:  
V případech, kdy se s horkým produktem manipuluje v uzavřených prostorách, musí být zajištěna 
účinná místní ventilace. 
Omezování expozice pracovníků: 
Ochrana dýchacích cest:  
Zabezpečte dobré větrání. Filtr A2 (hnědá barva), proti organickým plynům a parám organických látek 
s bodem varu nad 65°C (cyklohexan, dietyletér, izobutan, aceton, toluen, xyleny). Za účelem zamezení 
podráždění dýchacích cest by měla být expozice v podobě vdechování snížena na minimum. Jestliže, 
není možné hodnoty expozice dostatečně dobře stanovit nebo odhadnout nebo jestliže je možný vznik 
nedostatku kyslíku, měly by být použity výhradně samostatné dýchací přístroje. Je-li to nutné, je při 
manipulaci s produktem v uzavřených prostorách třeba používat schválené vybavení pro ochranu 
dýchacího systému: uzavřená obličejová maska s vložkou/filtrem typu „A“ nebo samostatný dýchací 
přístroj (SCBA). Denně vyměňujte filtrační vložku v respirátoru. 
Ochrana rukou:  
Rukavice z materiálu VITON odolný proti xylenu s dobou průniku 480 minut a ochranný krém na ruce. 
Používejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se speciálním školením pro určitou 
činnost. Rukavice musí být pravidelně kontrolovány a měněny v případě opotřebení, proděravění nebo 
kontaminace. 
Ochrana kůže:  
Ochranný oděv nehořlavý, antistatický, ochranná obuv antistatická. Používejte vhodné kombinézy, 
abyste zabránili zasažení kůže. Kombinézy by měly být na konci pracovní směny svléknuty a vyčištěny 
podle potřeby, aby se zamezilo přenosu produktu na oděv nebo spodní prádlo. 
Ochrana očí: 
Těsně přiléhající ochranné brýle s boční ochranou, ochranný štít, nebo ochranný štít s přilbou. Pokud 
existuje možnost rozstříknutí produktu, je třeba použít ochranu celé hlavy a celého obličeje (ochranný 
štít a/nebo ochranné brýle). Pokud existuje možnost zasažení, je třeba použít ochranu (ochranný štít 
a/nebo ochranné brýle). 
Omezování expozice životního prostředí: 
Skladování hotových produktů v uzavřených kontejnerech (např. zásobníky pro volně ložené produkty, 
sudy, plechovky). S látkou manipulujte opatrně, abyste minimalizovali úniky. V případě potřeby 
používejte jednotky pro rekuperaci par. Skladování veškerého odpadu obsahujícího VOC v uzavřených, 
zabezpečených kontejnerech (např. zásobníky pro volně ložené produkty, kontejnery pro volně ložené 
meziprodukty, sudy). 
Omezování expozice spotřebitele: 
S touto látkou manipulujte za přísně kontrolovaných podmínek v souladu s nařízením REACH čl. 17(3) 
pro meziprodukty na pracovišti. V případě, že se látka přepravuje na jiná místa k dalšímu zpracování, 
mělo by se s ní na těchto místech manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, jak je stanoveno 
v nařízení REACH, článek 18(4). Opatření pro bezpečnou manipulaci, včetně výběru technických 
a administrativních kontrol a kontrol osobních ochranných prostředků v souladu se systémy řízení 
založenými na řízení rizik, jsou uvedena v místní dokumentaci, která je k dispozici na každém místě 
výroby. Písemné potvrzení použití přísně kontrolovaných podmínek bylo obdrženo od každého 
zasaženého distributora a následného výrobce/uživatele meziproduktu registrujícího subjektu. 
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Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Skupenství (při 20°C): kapalina 
Barva: bezbarvá 
Zápach (vůně): Typický aromátový 
Hodnota pH (při 20°C): Data neudána 
Bod varu: 137 – 143 °C 
Bod vzplanutí: 18 - 32 °C 
Teplota hoření: Nad 24 °C 
Teplota vznícení: 420 – 595 °C 
Oblast vznícení par: 1 – 6 obj. % 
Teplota samozápalnosti: 494 °C 
Bod tání/tuhnutí (rozmezí teplot): Data neudána 
Hořlavost: Hořlavá kapalina II. Třídy nebezpečnosti 
Výbušné vlastnosti  
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 6 - 8 
                                dolní mez (% obj.): 1 – 2 
Oxidační vlastnosti:  
Tlak páry (při 25°C): 821 Pa 
Hustota (při 20°C): 860 – 870 kg/m3 
Rozpustnost (při 25°C)  
Rozpustnost ve vodě: 146 – 190,7 mg/l 
Rozdělovací koeficient n-
oktanol/voda:  

3,12 – 3,2 

Viskozita: 0,581 – 0,76 mPa.s při 25°C 
9.2 Další informace:  
Teplotní třída: T1 
Třída požáru: B 
Třída nebezpečnosti: II. 
Poznámka: Hodnoty podle bodu 9 nejsou stanovené na konkrétní vzorce. Jde o literární hodnoty, které 
jsou pro ropný xylen. 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita:  
V běžných podmínkách okolí (teploty a tlaku) se nerozkládá. 
10.2 Chemická stabilita: 
 Xylen je chemicky stálá látka. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Styk se silnými oxidačními činidly (peroxidy, chromany atd.) může způsobit nebezpečí požáru. Odpařuje 
se a vznikají výbušné páry těžší než vzduch. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zvýšená teplota, zdroje ohně. Mohou se vznítit vlivem 
horka, jisker, statické elektřiny nebo plamenů. 
10.5 Neslučitelné materiály: Směs obsahující dusičnany nebo jiná silná oxidační činidla (např. 
chlorečnany, chloristany, zkapalněný kyslík) může vytvořit výbušnou hmotu. Po delším působení 
narušují gumu, ta měkne a rozkládá se. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Oxidy uhlíku (CO, CO2). 
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Oddíl 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích: 
a) Akutní toxicita: Pro výrobek není stanovená. 
Xylen 

Orálně:  Potkan: LD50 = 3523 mg/kg  
     LD50 = 10 ml/kg 
      LD50 = 4,3 g/kg  

Myš:  LD50 = 1590 mg/kg 
Inhalačně: Potkan: LC50 = 27124 mg/m3 

LC50 = 8 000 ppm/4h 
Myš:  LC50 = 3 907 ppm/6h 

 
Dermálně: Králík:  LD50 =12126 mg/kg 

m-xylen 
 Dermálně: ATE CLP: 1100,000 mg/kg 
p-xylen 
 Dermálně: ATE CLP: 1100,000 mg/kg 
o-xylen  

Inhalačně: Potkan: LC50 = 6 350 ppm/4h 
LC50 = 6700 ppm/6h 

Etylbenzen  
Orálně:  Potkan:  LD50 = 3500 mg/kg 
Dermálně: Králík:   LD50 = 17 800 μl/kg 

Dermálně: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Vdechování: Zdraví škodlivý při vdechování. 
b) Žíravost / Dráždivost pro kůži: 
Dráždí kůži. 
c) Vážné poškození / podráždění očí: 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
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:  
Xylen 

Orálně:  chronická, zvířata/samci, 2 roky NOAEL=500 mg/kg tělesné hmotnosti 
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:  
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
j) Nebezpečnost při vdechnutí: 
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
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Další informace: 
Orální toxicita:  
Při požití xylenu dochází k pocitu pálení a bolesti v břišní oblasti, pokud dojde k aspiraci, může se 
vyvinout chemická pneumonitida a plicní edém. Může se vyskytnout reverzibilní hepatotoxicita 
a glykonurie. Požití xylenu vede k intoxikaci. Etylbenzen je škodlivý po požití. Po požití o-xylen zapříčiní 
otravu.  
Inhalační toxicita:  
Velmi vysoké koncentrace xylenu zapříčiní progresivní inhibici CNS, která ústi do kómatu, útlumu 
dýchání a nakonec dochází k nedokrvení mozkového tkaniva a smrti. Vysoké koncentrace vyvolají kóma 
s útlumem dýchání, naruší funkci ledvin a vedou k poškození jater. Při nízkých koncentracích dochází 
k podráždění očí, nosohltanu, objevuje se nevolnost, podrážděnost, malátnost, narušený reprodukční 
čas i krátkodobá paměť. Výpary xylenu můžou vyvolat závrať, bolesti hlavy, nauzeu, pomatenost. Při 
inhalaci o-xylenu dochází k poruchám paměti, nálady, rovnováhy a spánku spolu s bolestmi hlavy 
a nechutenstvím. IDLH pro xylen je 900 ppm. IDLH pro etylbenzén je 800 ppm. Při inhalaci 
ethylbenzenu dochází k podráždění dýchacích cest, ztížení dýchání, závratím a depresi. 
Dermální toxicita:  
Xylen se může absorbovat skrz kůži a vyvolat intoxikaci. Při prodlouženém kontaktu xylenu s pokožkou 
se může vyvinout dermatitida. Ethylbenzen působí dráždivě na pokožku, může vyvolat tvorbu puchýřů. 
Kontakt s očima:  
Výpary a xylen v kapalné formě působí dráždivě na oči a membrány. Ethylbenzen působí dráždivě na 
oči, může poškodit rohovku. 
Subchronická-chronická toxicita:  
Dlouhodobá expozice xylenu vede k poškození CNS - vyvine se chronická toxická encefalopatie 
s funkčními poruchami mozku, může dojít i k poškození ledvin. 
Mutagenita:  
Test OECD 471 Test pomocí baktérií Salmonella typhimurium (Amesův test) výrobek nevykazuje 
mutagenní vlastnosti v koncentraci 20 μl/ml. 
Toxicita pro reprodukci:  
Pokusy na zvířatech ukazují, že expozice během gravidity vede k snížení hmotnosti plodu a k opožděné 
osifikaci. 
Oddíl 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita:  
Pro výrobek nebyla stanovená. Akutní toxicita etylbenzenu pro řasy, vodní bezobratlé a ryby je mírná. 
o-xylen: 24h LC50 = 1 mg/l (Daphnia magna - statický test) 
m-xylen: 24h LC50 = 4,7 mg/l (Daphnia magna - statický test) 
p-xylen: 24h LC50 = 3,6 mg/l (Daphnia magna - statický test) 
o-xylen: 48h LC50 = 3,82 mg/l (Daphnia magna - průtokový test) 
Toxicita pro ryby  
Xylen: 
96h LC50 = 16,9 ppm (Carassius auratus) 
96h LC50 = 26,7 mg/l (Pimephales promelas - statický test) 
96h LC50 = 20,9 mg/l (Lepomis macrochirus - statický test)  
96h LC50 = 34,7 mg/l (Poecilia reticulata - statický test)  
o-xylen:  
7d LC50 = 35 ppm (Poecilia reticulata) 
96h LC50 = 16,1 mg/l (Pimephales promelas - průtokový test) 
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96h LC50 = 16,1 mg/l (Lepomis macrochirus - statický test) 
96h LC50 = 16,1 mg/l (Carassius auratus - statický test) 
96h LC50 = 12 mg/l (Poecilia reticulata - statický test)  
96h LC50 = 7,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss - statický test) 
m-xylen:  
96h LC50 = 12,9 mg/l (Poecilia reticulata - statický test)  
96h LC50 = 8,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss - statický test) 
p-xylen:  
96h LC50 = 8,8 mg/l (Poecilia reticulata - statický test)  
96h LC50 = 2,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss - statický test)  
Etylbenzen:  
96h LC50 = 32 mg/l (Lepomis macrochirus)  
96h LC50 = 94,44 mg/l (Carassius auratus)  
96h LC50 = 97,1 mg/l (Poecilia reticulata)  
12.2 Perzistence a rozložitelnost:  
Pro výrobek nebyla stanovená. V půdě a ve vodném prostředí meta a para isomery xylenu jsou lehce 
biodegradovány v široké škále aerobních i anaerobních podmínek, ortho isomer je perzistentnější.  
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK): 57 - 80 g O₂/g látky. V půdě a ve vodném prostředí meta a para 
izomery xylenu jsou snadno biologicky rozložitelné v široké škále aerobních a anaerobní podmínek, ale 
o- xylén je perzistent.  
12.3 Bioakumulační potenciál:  
Pro výrobek nebyl stanoven. Předpokládá se, že schopnost biokoncentrace xylenu je nízká. 
Biokoncentrace o-xylenu ve vodních organizmech je nízká na základě měřených hodnot BCF 
(biokoncentračný faktor) od 6 do 21, u m-xylenu je též nízká na základě měřených hodnot BCF 6 až 23,4, 
u p-xylenu měřená hodnota BCF 15 poukazuje též na nízkou schopnost biokoncentrace, u ethylbenzenu 
měřený BCF od 0,67 do 15 naznačuje, že možnost biokoncentrace ve vodních organizmech je nízká. 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):3,12 - 3,2 
Bioakumulační potenciál:Neakumuluje se v organismech. 
12.4 Mobilita v půdě:  
Pro výrobek nebyla stanovená. Předpokládá se, že xylen bude mít mírnou až vysokou mobilitu v půdě,  
o-xylen má na základě experimentálně zjištěných hodnot Koc (koeficient půdní sorpce): 48 až 129 
vysokou mobilitu v půdě, m-xylen má měřené hodnoty Koc = 166 a 182, které naznačují mírnou 
pohyblivost v půdě, p-xylen na základe hodnot Koc 246 a 540 bude mít mírnou pohyblivost v půdě, 
ethylbenzen mírnou pohyblivost v půdě (Koc=520). 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Látka není považována za PBT / vPvB. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky:  
Při uvolnění xylenu do ovzduší, hodnota tlaku par 7,99 mm Hg při 25 °C naznačuje, že bude existovat 
v ovzduší jenom ve formě páry. Parná fáze bude degradovaná reprodukcí s fotochemicky 
produkovanými hydroxylovými radikály s poločasem rozkladu přibližně 1 až 2 dny. 
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady: 
místní legislativa (odpad): 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/EC o odpadech a zrušení některých směrnic. 
Likvidace musí být prováděna podle místních předpisů. 
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Metody nakládání s odpady: 
Odpad shromážděte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Externí obnova a recyklace odpadu by 
měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo vnitrostátními předpisy. Externí nakládání 
s odpadem a jeho likvidace by měla být v souladu s příslušnými místními a/nebo národními předpisy. 
Kde je to možné (např. v případě neexistence příslušného znečištění), je recyklace použité látky možná 
a doporučuje se. 
Doporučené odstranění odpadu: 
Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpečný 
nebo speciální odpad. Uniklý materiál okamžitě odstraňte a bezpečně zlikvidujte odpad. Odpad nebo 
použité pytle/kontejnery zlikvidujte v souladu s místními nařízeními. 
Doplňkové informace: 
(*) Nebezpečný odpad v souladu se směrnicí 91/689/EHS. Kód(y) Evropského katalogu odpadů 
(rozhodnutí Komise 2001/118/ES): Konečný uživatel odpovídá za přidělení nejvhodnějšího kódu podle 
skutečného(ných) použití materiálu, kontaminací nebo změn. 
Ekologie - odpady: 
Nebezpečný odpad. Vyvarujte se jakéhokoliv vypouštění produktu do odpadních vod. Likvidace 
ve vysokoteplotní spalovně (> 1200 °C). 
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW): 
07 06 04* - ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy,15 01 10* - obaly 
obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
S kontaminovanými obaly nepoužitelnými jako vratné nakládejte jako s nebezpečným odpadem 
a předejte je na vyhrazené místo.  
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo kontaminované nebezpečnými látkami.  
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 Číslo UN: 1307 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: XYLENY 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 
Klasifikační kód: F1 
Omezení hmotnosti LQ: 7 
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 30 
Bezpečnostní značka:                                                                 

 
14.4 Obalová skupina: III 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Ropný xylen se přepravuje v železničních 
cisternách nebo autocisternách. Jiné obaly se doporučují plnit nejvíc do 90 % objemu. 
 
 
 



 

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

Strana 13 z 119 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 6.1.2014 
Rev.1.0: 3.10.2017 

Název výrobku: Xylen 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

14.7 Hromadná přeprava podle úmluvy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: data neudána 
Stupeň plnění určený v RID se vypočítá podle vzorce: 
sp = 100: [1+α (50 - tF)] % 
sp stupeň plnění; 
α (d15 - d50) : (35 × d50); 
tF středná teplota kapaliny při plnění; 
d15 hustota kapaliny při 15°C; 
d50 hustota při 50°C. 
Oddíl 15: Informace o předpisech 
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi: 
Podle přílohy XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 platí tato omezení: 
3. Tekuté látky nebo směsi považované za nebezpečné nebo splňující kritéria některé z následujících 
tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I k nařízení (ES) č. 1272/2008:  
Xylen - ethylbenzen - p-xylen; - m-xylen; - o-Xylene 
40. Látky klasifikované jako hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2, hořlavé kapaliny kategorie 1, 2 nebo 3, 
hořlavé tuhé látky kategorie 1 nebo 2, látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, 
kategorie 1, 2 nebo 3, samozápalné kapaliny kategorie 1 nebo samozápalné tuhé látky kategorie 1 bez 
ohledu na to, zda jsou uvedeny v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008: 
Xylen - ethylbenzen - p-xylen; - m-xylen; - o-Xylene 
Omezení použití: 
1. Nesmí být použito: 
-v dekorativních výrobcích určených na vytváření světla nebo barevných efektů na základě rozdílných 
fází, například v dekorativních lampách a popelnících, 
-v trikových a žertovných předmětech, 
-v hrách pro jednoho nebo vícerých účastníků ani v žádném výrobku určeném na tento účel, a to ani 
v případě, že se tento vyznačuje dekorativními prvky. 
2. Výrobky, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvést na trh. 
3. Nesmí se uvést na trh v případě, že obsahují barvivo, dokud se to nevyžaduje na daňové účely, ani 
aroma, ani oboje, pokud: 
-hrozí nebezpečí jich vdechnutí a jsou označené R65 nebo H304 a 
-můžou být použité jako náplň do dekorativních svítidel a 
-jsou zabalené v krabicích s kapacitou do 15 litrů. 
4. Bez toho, aby bylo dotčené uplatňování jiných ustanovení Společenství týkajících se klasifikace, balení 
a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením daného výrobku na trh zabezpečit, aby bylo 
balení látek a směsí uvedených v odstavci 3, v případě, že se mají používat jako lampy, označené 
viditelně, čitelně a nesmazatelně takto: „Lampy plněné touto kapalinou uchovávejte mimo dosah 
dětí.“ 
1. Nesmí se použít jako látky nebo ve směsích v aerosolových rozprašovačích určených pro širokou 
veřejnost na zábavné a ozdobné účely, jako např. 
-kovový lesk určený hlavně na ozdobné účely, 
-umělý sníh a jinovatka, 
-žertovné polštáře, 
-aerosoly vytvářející bláznivé stuhy, 
-imitace exkrementů, 
-trubky na zábavné střetnutí a večírky, 
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-dekorativní vločky a pěny, 
-umělé pavučiny, 
-páchnoucí bomby. 
2. Bez toho, aby bylo dotčené uplatňování jiných ustanovení Společenstva o klasifikaci, balení a 
označovaní látek, musí dodavatelé před uvedením na trh zabezpečit, aby byl na obalech takovýchto 
aerosolových rozprašovačů uvedený viditelně, čitelně a nesmazatelně nápis: „Jen na odborné použití.“ 
3. Na základě výjimky se odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 
1a směrnice Rady 75/324/EHS. 
4. Aerosolové rozprašovače uvedené v odstavcích 1 a 2 se nesmí uvést na trh, pokud nesplňují uvedené 
požadavky. 
 
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. 
Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí: 
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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. 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o vodách. 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:  
Posouzení bezpečnosti látek bylo pro tuto látku provedeno. 
Oddíl 16: Další informace 
Úplné znění H-vět: 
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry 
H226 - Hořlavá kapalina a páry. 
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží. 
H315 - Dráždí kůži. 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
 
Klasifikace 
Acute Tox. 4 (Dermal); H332: Akutní toxicita (dermální), kategorie 4 
Acute Tox. 4 (Inhalation); H312: Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 
Asp. Tox. 1; H304: Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 
Eye Irrit. 2; H319: Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 
Flam. Liq. 2; H225: Hořlavé kapaliny, kategorie 2 
Flam. Liq. 3; H226: Hořlavé kapaliny, kategorie 3 
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Skin Irrit. 2; H315: Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 
STOT RE 2; H373:Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 
STOT SE 3; H335: Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění 
dýchacích cest 
 
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. Bezpečnostní informace popisují výrobek 
z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku. 
 
ZDROJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚDAJŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU: Bezpečnostní list 
výrobce, databáze MEDEKR. 
 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou 
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti 
výrobku pro konkrétní aplikaci. 
 
Aktualizace: Změna právní formy společnosti, změna loga. 
Revize 1.0: – Aktualizace dle bezpečnostního listu výrobce, rozšířený formát BL, aktualizace dle ES č. 
830/2015 
 

 
* * * 
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Příloha k bezpečnostnímu listu 
EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE 

 
1. Expoziční scénář:  Výroba xylenů a použití jako meziproduktu 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Výroba xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu; 

CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové (SU3, SU8, SU9) 

  Kategorie postupů:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

  Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC1 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Výroba Látky a nebo použití jako meziprodukt, nebo 

zpracování chemikálie, nebo extrakčního činidla. Zahrnuje 

recyklaci / regeneraci, převoz materiálu, skladování, odběr 

vzorků, související laboratorní činnosti, údržbu a nakládání 

(včetně námořních plavidel / člunů, silničních / 

železničních vozidel a hromadných přepravních nádob). 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 ° C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; Předpokládá se, že je 

zavedena osvědčená základní norma hygieny při práci [G1]. 
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přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření 
 [EI18].   

Obecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15]. S odběrem vzorků [CS56]. 

S příležitostnou kontrolovanou expozicí 

[CS137]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření 
 [EI18].   

Obecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15]. Použití v uzavřených dávkových 
procesech [CS37]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření 
 [EI18].   

Obecné expozice (otevřené systémy) 

[CS15]. Dávkový proces [CS55]. 

S odběrem vzorků [CS56]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření 
 [EI18].   

Proces odběru vzorků [CS2].   
Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 

ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Laboratorní činnosti [CS36].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření 
 [EI18].   

Hromadná přeprava [CS14].   

(otevřené systémy) [CS108]. Potenciál 

vzniku aerosolu [CS138].  

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 
 

Hromadná přeprava [CS14]. 

(uzavřené systémy) [CS107].  

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 

ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte systém před vstupem nebo údržbou zařízení 
[E65]. 
 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137].  
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření  [EI18].    

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
40  

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  
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Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

0,5 ref: ESVOC SpERC  

1.1.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,3 ref: ESVOC SpERC  

1.1.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0,01 ref: ESVOC SpERC  

1.1.v1  

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění> 90% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se  

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Při výrobě látky nevzniká žádný odpad [ETW4]  

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Při výrobě látky nevzniká žádný odpad. [ERW2]  

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – čistička odpadových vod  

Msafe 16,4 kg / denně před RMM 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  4 200 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 90 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  40  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,3  

Obvyklé úniky do vody po RMM 6,43E+00  

Pro další informace viz příloha C    
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Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že OŘR a PP odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že OŘR a PP odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 
REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s výrobou xylenů se hodnotily pomocí ECETOC 
TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto 
tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. 
Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
  
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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2. Expoziční scénář:  Distribuce Xylenů 
 
Scénář expozice distribuce se použije pouze při pracovnících a nikoliv při spotřebitelích nebo životním 
prostředí. Proto scénář expozice použití látky jako meziproduktu pro životní prostředí je zahrnut 
na konci této části. 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Distribuce xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-

xylenu; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové (SU3, SU8, SU9) 

  Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9,  
PROC15 

  Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC1(nakládání), ERC2 (opětovné balení) 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Nakládání (včetně námořních plavidel / Cluny, silničních / 

železničních vozidel a IBC nádob) a Opětovné balení (včetně 

bubnů a malých balení) látky včetně jejich distribuce 

a souvisejících laboratorních činností 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].  S odběrem vzorků [CS56].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Obecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15]. S příležitostnou kontrolovanou 

expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Obecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15]. Použití v uzavřených dávkových 
procesech [CS37]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Proces vzorkování [CS2]. Dávkový proces 

[CS55]. S odběrem vzorků [CS56]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Laboratorní činnosti [CS36].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Hromadná přeprava [CS14].   

(otevřené systémy) [CS108].  

Zajistěte převoz materiálu v uzavřených nádobách nebo za 

přítomnosti odsávací ventilace [E66]. 

Hromadná přeprava [CS14]. 

(uzavřené systémy) [CS107].  
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Plnění bubnu nebo malého balení 

[CS6]. 

Zajistěte převoz materiálu v uzavřených nádobách nebo za 

přítomnosti odsávací ventilace [E66]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39].   

Plňte přepravní kontejnery / nádoby na určených plnicích 

místech vybavených lokálním odsáváním [E51]. Zajistěte 

převoz materiálu v uzavřených nádobách nebo za 

přítomnosti odsávací ventilace [E66]. 

Skladování [CS67]. 

Vypusťte a vypláchněte systém před vstupem nebo 

údržbou zařízení [E55]. Uplatňujte postupy pro vstup 

plavidel včetně použití přetlakového větrání [AP15]. 

S příležitostní kontrolovanou expozicí 

[CS137].  
Skladujte látku v uzavřeném systému [E84]. Nejsou 
identifikovány žádné specifické opatření [EI18]. 

 

Část 2.2  
 Kontrola expozice životního prostředí 
Nevztahuje se na scénář expozice distribuce. Níže uvedené 

informace se týkají scénáře expozice meziproduktu 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300  
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Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

0,2 ref: ESVOC SpERC  

6.1a.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,3 ref: ESVOC SpERC  

6.1a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0,1 ref: ESVOC SpERC  

6.1a.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 80% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Půda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  3 570 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 80 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  
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Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,3  

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,15E+00  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 
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Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s distribucí xylenů se hodnotily pomocí 
ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí expozice 
pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů expozice včetně 
RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
  
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Nevztahuje se. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Nevztahuje se pro tento scénář, ale expozice meziproduktu se uplatňuje při životním prostředí, a proto 

je zahrnuta do této části. 
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3. Expoziční scénář:  Tvorba Xylenů 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Tvorba xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu; 

CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové (SU3, SU10) 

  Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9,  PROC14, PROC15 

  Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC2  

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Tvorba, balení a opětovné balení látky a jejích směsí v rámci 

dávkových nebo nepřetržitých činností včetně skladování, 

převozu materiálů, míchání, balení ve velkém a malém 

rozsahu, údržby a souvisejících laboratorních činností 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 
expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 
Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Obecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15]. S odběrem vzorků [CS56].  

S příležitostnou kontrolovanou expozicí 

[CS137]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   
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Obecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15]. Použití v uzavřených dávkových 
procesech [CS37]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Obecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15]. Dávkový proces [CS55]. S 
odběrem vzorků [CS56]. Potenciál vzniku 
aerosolu [CS138]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Dávkovací procesy při zvýšené teplotě 
[CS136].  

Zabezpečte dobrý standard všeobecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40].   

Proces vzorkování [CS2].  Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Laboratorní činnosti [CS36].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Hromadná přeprava [CS14].   
Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Směšovací činnosti (otevřené 

systémy) [CS30]. Potenciál vzniku 

aerosolu [CS138]. 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E40].   

Manuál [CS34]. Přeprava z/vylívání 

z přepravných nádob [CS22].   

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Převoz v bubnu/v dávkách [CS8].   
Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Výroba nebo příprava předmětů 

tabletováním, kompresí, 

protlačováním nebo peletizací 

[CS100] 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Plnění bubnu nebo malého balení 

[CS6]. 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte a vypláchněte systém před vstupem nebo 

údržbou zařízení [E55]. 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  
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Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

2,5 ref: ESVOC SpERC  

2.2.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,2 ref: ESVOC SpERC  

2.2.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0,01 ref: ESVOC SpERC  

2.2.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Půda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  
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Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,2  

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,49E+00  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 
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Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s tvorbou xylenů se hodnotily pomocí ECETOC 
TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto 
tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. 
Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
  
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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4. Expoziční scénář:  Použití xylenů v nátěrech - Průmyslové 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu v 

nátěrech; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové (SU3, SU10) 

  Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,PROC5, PROC7, PROC8a, 
PROC8b, PROC9,  PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 

  Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC4  

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití v nátěrech (barviva, inkousty, lepidla atd.) 

Včetně expozice během používání (včetně příjmu materiálu, 

skladování, přípravy a převozu z hromadných a částečně 

hromadných balení, aplikaci sprejem, válečkem, stěrkou, 

ponořením, proudem, pomocí kapalinového lůžka v rámci 

výrobních linek a vytváření filmů) a čištění zařízení, jejich 

údržby a souvisejících laboratorních činností. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Obecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15]. S odběrem vzorků [CS56].  

Použití v uzavřených systémech. [CS38]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Tvorba filmu – sila sušení (50 – 100 °C). 
Vypalování (>100 °C). UV/EB radiační 
vytvrzovaní [CS94]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Směšovací činnosti (uzavřené systémy) 
[CS30]. Všeobecné expozice (uzavřené 
systémy) [CS15].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Tvorba filmu – sušení vzduchem [CS95] Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Příprava materiálu pro aplikaci [CS96]. 
Směšovací činnosti (otevřené systémy) 
[CS30].   

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Nanášení stříkáním 
(automatické/robotické) [CS97].  

Proveďte ve větrané kabině vybavené laminárním 
prouděním [E59]. 

Manuálně [CS34]. Nanášení stříkáním 
[CS10].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. Používejte 
respirátor s filtrem typu A nebo lepším podle EN140 
[PPE22]. 

Převoz materiálu [CS3]. Nespecializované 
zařízení [CS82]. 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Převoz materiálu [CS3]. Specializované 
zařízení [CS81]. 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Aplikace válečkem, stěrkou, proudem 
[CS98]. 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Namáčení, ponořování a odlévání. [CS4].   
Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Laboratorní činnosti [CS36].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz materiálu [CS3].   Převoz v 

bubnu/v dávkách [CS8].  Přeprava 

z/vylívání z přepravných nádob 

[CS22].   

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   
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Výroba nebo příprava předmětů 

tabletováním, kompresí, 

protlačováním nebo peletizací 

[CS100] 

Zabezpečte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu 3- až 5-krát za hodinu) [E11].   

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte a vypláchněte systém před vstupem nebo 

údržbou zařízení [E55]. 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

9,8 ref: ESVOC SpERC  

4.3a.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,7 ref: ESVOC SpERC  

4.3a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0 ref: ESVOC SpERC  

4.3a.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 90% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 
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Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Půda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 90 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,7 

Obvyklé úniky do vody po RMM 5,09E-01  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 
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4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů v nátěrech se 
hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí 
expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení 
rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
  
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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5. Expoziční scénář:  Použití xylenů v nátěrech - Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu v 

nátěrech; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální (SU22) 

  Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

  Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8A, ERC8D 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

zahrnuje použití v nátěrech (barviva, inkousty, lepidla atd.) 

včetně expozice během používání (včetně příjmu materiálu, 

skladování, přípravy a přesunu z hromadných a částečně 

hromadných balení, aplikaci sprejem, válečkem, štětkou, 

ruční stěrkou nebo podobnými metodami a vytváření filmů) 

a čištění zařízení, jejich údržby a souvisejících laboratorních 

činností. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Plnění / příprava zařízení z bubnů nebo 

přepravních nádob [CS45]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   
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Obecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15]. Použití v uzavřených systémech. 

[CS38]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Příprava materiálu pro aplikaci [CS96]. Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Tvorba filmu – sušení vzduchem [CS95]. 
Exteriér [OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 

Tvorba filmu – sušení vzduchem [CS95]. 
Interiér [OC8]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Příprava materiálu pro aplikaci [CS96]. 
Interiér [OC8]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Příprava materiálu pro aplikaci [CS96]. 
Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 
Neprovádějte činnosti déle než 4 hodiny [OC12]. 

Převoz materiálu [CS3].   Převoz v 
bubnu/v dávkách [CS8].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace. Přirozené 
větrání je od dveří a oken, atd. Řízená ventilace znamená, že 
vzduch je přiváděn nebo odváděn pomocí ventilátoru [E1]. 

Převoz materiálu [CS3].   Převoz v 
bubnu/v dávkách [CS8].   

Použijte čerpadlo nebo opatrně nalijte z přepravní nádoby 
[E64]. Na sběr kapek použijte kontejner [E73]. 

Aplikace válečkem, stěrkou, proudem 
[CS98]. Interiér [OC8]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Aplikace válečkem, stěrkou, proudem 
[CS98]. Exteriér [OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 
Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu 
s normou EN140. [PPE22]. 

Manuálně [CS34]. Nanášení stříkáním 
[CS10]. Interiér [OC8]. 

Proveďte ve větrané místnosti nebo odsávané komoře 
[E57]. Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším v 
souladu s normou EN140. [PPE22]. 

Manuálně [CS34]. Nanášení stříkáním 
[CS10]. Exteriér [OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 
Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu 
s normou EN140. [PPE22]. 

Namáčení, ponořování a odlévání. [CS4].   

Interiér [OC8]. 
Zabezpečte odsávání na místech výskytu emisí [E54]. 

Namáčení, ponořování a odlévání. [CS4].   

Exteriér [OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 
Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu 
s normou EN140. [PPE22]. 

Laboratorní činnosti [CS36].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Ruční aplikace – barvy do ruky, 

pastelky, lepidla [CS72]. Interiér 

[OC8]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 

ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 
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Ruční aplikace – barvy do ruky, 

pastelky, lepidla [CS72]. Exteriér 

[OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 

Neprovádějte činnosti déle než 4 hodiny [OC12]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte systém před vstupem nebo údržbou zařízení 

[E65]. 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

98 ref: ESVOC SpERC  

8.3b.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

1 ref: ESVOC SpERC  

8.3b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

1ref: ESVOC SpERC  

8.3b.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 
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Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
1 

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,19E-02  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 
Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 
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93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s profesionálním použitím xylenů v nátěrech 
se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí 
expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení 
rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Pro odhady expozice spotřebitele viz bod 9.6.  
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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6. Expoziční scénář:  Použití xylenů v nátěrech - Spotřebitelské 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název Použití v nátěrech  

Popis použití (kód SU) Oblast použití: Spotřebitelská (SU21) 

Popis použití (PC kódy) 
PC1, PC4, PC8 (jen pomocná látka), PC9, PC15, PC18, PC23, 
PC24, PC31, PC34 (PC5,PC10) 

  Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8A, ERC8D 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití v nátěrech (barviva, inkousty, lepidla atd.) 

Včetně expozice během používání (včetně převozu a 

přípravy produktů, aplikace štětkou, ručním stříkáním nebo 

podobnými metodami) a čištění zařízení. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina  

Tlak páry 1052 Pa 

Koncentrace látky v produktu  
Zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [ConsOC1]. 

Použité množství  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje množství použití  

do 13 800 g, [ConsOC2]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 

857,5 cm2 [ConsOC5]. 

Frekvence a délka použití  
Zahrnuje frekvenci užívání až 1krát denně [ConsOC4]; 
zahrnuje expozici až 6 hodin na událost [ConsOC14]. 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se používání při 

teplotách prostředí [ConsOC15]; předpokládá se používání 

v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; předpokládá se 

použití s typickou ventilací [ConsOC8]. 
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Část 2.1.1 Kategorie produktů 

PC1: Lepidla, těsnící materiály - 

Lepidla, volnočasové použití 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 30% [ConsOC1]; zahrnuje použití do 
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1 krát denně / 
v den použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
35,73 cm2 [ConsOC5]; pro každý případ použití zahrnuje 
množství použití až do 9 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v 
místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; pro každé použití 
zahrnuje expozici až do 4 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC1: Lepidla, těsnící materiály-

Lepidla použití pro kutily 

(lepidlo na koberce, lepidlo na 

dlaždice, lepidlo na dřevěné 

parkety) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 30% [ConsOC1]; zahrnuje použití  
1 den / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 110,00 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 6390g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 6 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC1: Lepidla, těsnící materiály – 

Lepidla ve formě spreje 
 

Zahrnuje koncentrace do 30% [ConsOC1]; zahrnuje použití  
6 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 35,73 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 85,05 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 4 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC1: Lepidla, těsnící materiály - 

Těsnící materiály 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 30% [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 35,73 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 75 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11]; pro každé použití zahrnuje expozici až do 
1 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC4_n: Nemrznoucí a 

rozmrazovací produkty - Mytí 

oken na automobilech 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 1 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 35,73 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 0,5 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži s rozlohou 34 
m3 s klasickou ventilací [ConsOC10]; zahrnuje použití v 
místnosti s rozlohou 34 m3 [ConsOC11];  pro každé použití 
zahrnuje expozici až do 0,02 hod./událost [ConsOC14]. 
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 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC4_n: Nemrznoucí a 

rozmrazovací produkty – 

Nalévání do chladiče 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 10 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 428,00 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 2000 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži pro jeden 
automobil s rozlohou 34 m3 s klasickou ventilací [ConsOC10]; 
zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 34 m3 [ConsOC11];  pro 
každé použití zahrnuje expozici až do 0,17 hod./událost 
[ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC4_n: Nemrznoucí a 

rozmrazovací produkty –

Rozmrazovače zámků 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 214,40 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 4 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži pro jeden 
automobil s rozlohou 34 m3 s klasickou ventilací [ConsOC10]; 
zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 34 m3 [ConsOC11];  pro 
každé použití zahrnuje expozici až do 0,25 hod./událost 
[ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC8_n: biocidní výrobky 

(použití pouze jako pomocné 

látky ve výrobcích s obsahem 

rozpouštědel) - Prací 

prostředky, prostředky na mytí 

nádobí 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 857,50 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do15 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,5 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC8_n: biocidní výrobky 

(použití pouze jako pomocné 

látky ve výrobcích s obsahem 

rozpouštědel) - čističe, kapaliny 

(víceúčelové čističe, hygienické 

výrobky, čističe podlah, čističe 

koberců, čističe kovů) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
128 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 857,50 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 27 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,33 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 
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PC8_n: biocidní výrobky 

(použití pouze jako pomocné 

látky ve výrobcích s obsahem 

rozpouštědel) - čističe, 

mechanické rozprašovače 

(víceúčelové čističe, hygienické 

výrobky, čističe oken) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 15 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
128 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 428,00 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 35 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,17 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9a: Nátěry a barvy, plnidla, 

tmely, ředidla - Latexová barva 

na stěnu rozpustná ve vodě 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 1,5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
4 dny / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 428,75 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 2760 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do  
2,2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9a: Nátěry a barvy, plnidla, 

tmely, ředidla – Velmi hustá 

vodní barva s vysokým 

obsahem rozpouštědel 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 27,5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
6 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 428,75 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 744 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do  
2,2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9a: Nátěry a barvy, plnidla, 

tmely, ředidla - Aerosolový 

rozprašovač 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
2 dny / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 215 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži pro 
jeden automobil s rozlohou 34 m3 s klasickou 
ventilací[ConsOC10]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
34 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,33 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9a: Nátěry a barvy, plniva, 

tmely, ředidla - Odstraňovače 

(Odstraňovač barvy, lepidla, 

tapety, těsnících materiálů) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
3 dny / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 857,5 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 491 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do  
2 hod./událost [ConsOC14]. 
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 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9b: Plniva, tmely, omítky, 

modelovací hlína – Plniva a 

tmely  
OC 

Zahrnuje koncentrace do 2 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
12 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 35,73 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 85 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do  
4 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9b: Plniva, tmely, omítky, 

modelovací hlína – Omítky a 

vyrovnávací hmota na podlahu 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 2 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
12 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 857,50 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 13800 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9b: Plniva, tmely, omítky, 

modelovací hlína – Modelovací 

hlína 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 1 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 254,40 
cm2 [ConsOC5]; pro každý případ použití předpokládá 
množství 1 g [ConsOC13] 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC9c:Ruční barvy – Ruční barvy OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 254,40 
cm2 [ConsOC5]; pro každý případ použití předpokládá 
množství 1.35 g [ConsOC13] 

 RMM 
Nepoužívejte produkt při koncentraci vyšší než 1,25% 
[ConsRMM1]. 

PC15_n: Produkty pro úpravu 

nekovových povrchů - Latexová 

barva na stěnu rozpustná ve 

vodě 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 1,5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
4 dny / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 428,75 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 2760 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 2,2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 
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PC15_n: Produkty pro úpravu 

nekovových povrchů - Velmi 
hustá barva rozpustná ve vodě s 

vysokým obsahem 

rozpouštědel 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 27,5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
6 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 428,75 
cm2 [ConsOC5]; pro každou událost zahrnuje množství použití 
až do 744 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
2,2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC15_n: Produkty pro úpravu 

nekovových povrchů – 

Aerosolový rozprašovač 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
2 dny/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 215 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži pro 
jeden automobil s rozlohou 34 m3 [ConsOC10]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 34 m3 [ConsOC11];  pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 0,33 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC15_n: Produkty pro úpravu 

nekovových povrchů - 

Odstraňovače (odstraňovač 

barvy, lepidla, tapety, těsnících 

materiálů) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
3 dny/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
857,50 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 491 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC18_n: Inkoust a tonery - 

Inkoust a tonery. 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 10 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
71,40 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 40 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 2,2 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC23_n: Produkty na činění, 

barvení, konečnou úpravu, 

impregnaci kůže a péče o kůži - 

leštidla, vosky / krémy (na 
podlahu, nábytek, boty) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
29 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 430 cm2 
[ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství použití až 
do 56 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
1,23 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 
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PC23_n: Produkty na činění, 

barvení, konečnou úpravu, 
impregnaci kůže a péče o kůži - 

Leštidla, spreje (na nábytek, 

boty) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
8 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 430 cm2 
[ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství použití až 
do 56 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 
20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,33 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC24: Lubrikanty, maziva a 

uvolňovací činidla– Kapaliny 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 100 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
4 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
468,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 2200 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži pro 
jeden automobil s rozlohou 34 m3 s klasickou ventilací 
[ConsOC10];  zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 34 m3 
[ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,17 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC24: Lubrikanty, maziva a 

uvolňovací činidla– Pasty 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 20 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
10 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
468,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 34 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];   

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC24: Lubrikanty, maziva a 
uvolňovací činidla– Spreje 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
6 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
428,75 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 73 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 0,17 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC31: Leštidla a voskové směsi - 

leštidla, vosky / krémy (na 

podlahu, nábytek, boty) 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
29 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
430,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 142 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 1,23 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 
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PC31: Leštidla a voskové směsi - 
leštidla, spreje (na nábytek, 

boty) 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
8 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
430,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 35 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 0,33hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC34_n: Textilní barviva, 

produkty na konečnou úpravu a 

impregnaci textilu 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 10 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
857,50 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 115 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do  1 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

98 ref: ESVOC SpERC  

8.3c.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

1 ref: ESVOC SpERC  

8.3c.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0,5 ref: ESVOC SpERC  

8.3c.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 
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Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – neuplatňuje se  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
1 

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,19E-02  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 
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Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

86,5 %, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

  
2. Expozice spotřebitelů  
Odhady expozice spotřebitelů při činnostech souvisejících se spotřebitelským použitím xylenů 
v palivech se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použité 
k načrtnutí expozice spotřebitelů. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost 
modifikátorů expozice. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik 
(RMM). 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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7. Expoziční scénář:  Použití xylenů v čištění - Průmyslové 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v čisticích prostředcích; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové použití (SU3, SU10) 

 Kategorie postupů:  
PROC2, PROC3, PROC4,PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC13 

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC4 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití jako součást čisticích prostředků včetně 

převozu ze skladu, odlévání / vykládání z bubnů nebo 

přepravních nádob. Expozice během míchání / ředění ve fázi 

přípravy a během čisticích činností (včetně stříkání, 

kartáčování, namáčení, vytírání automaticky nebo ručně), 

čištění a údržba souvisejících pomůcek. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Hromadná přeprava [CS14].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Automatický proces s (částečně) 
uzavřenými systémy [CS93]. Použití v 
uzavřených systémech [CS38]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Automatický proces s (částečně) 
uzavřenými systémy [CS93]. Použití v 
uzavřených systémech [CS38]. Převoz v 
bubnu/v dávkách [CS8].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Aplikace čistících produktů v uzavřených 
systémech [CS101]   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Plnění / příprava zařízení z bubnů nebo 
přepravních nádob [CS45]. 
Specializované zařízení [CS81] 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Použití v uzavřených dávkových 
procesech [CS37]. Tepelné zpracování 
[OC129] 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Odmašťování malých předmětů v čisticí 
stanici [CS41]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Čistění nízkotlakovými čističi [CS42].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Čistění vysokotlakými čističi [CS42].   

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 
Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším podle 
EN140 [PPE22]. 

Manuálně [CS34]. Povrchy [CS48]. Čištění 
[CS47]. Bez stříkání [CS60]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte systém před vstupem nebo údržbou zařízení 

[E65]. 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300 
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Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

30 ref: ESVOC SpERC  

4.4a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,003 ref: ESVOC 

SpERC  

4.4a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0 ref: ESVOC SpERC  

4.4a.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 70% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Neuplatňuje se. 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  14 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 70 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  
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Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,003 

Obvyklé úniky do vody po RMM 4,38E-03 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 
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Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů v čistících 
produktech se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 
použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost 
modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené 
opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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8. Expoziční scénář:  Použití xylenů v čištění - Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v čisticích prostředcích; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

 Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13 

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8A, ERC8D 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití jako součást čisticích prostředků včetně 

odlévání / vykládání z bubnů nebo přepravních nádob; a 

expozice během míchání / ředění ve fázi přípravy a během 

čisticích činností (včetně stříkání, kartáčování, namáčení, 

vytírání automaticky nebo ručně). 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 
srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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Přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Plnění / příprava zařízení z bubnů nebo 

přepravních nádob. [CS45]. 

Specializované zařízení [CS81]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Automatický proces s (částečně) 
uzavřenými systémy [CS93]. Použití v 
uzavřených systémech [CS38]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Automatický proces s (částečně) 
uzavřenými systémy [CS93]. Použití v 
uzavřených systémech [CS38]. Převoz v 
bubnu/v dávkách [CS8].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Částečně automatizovaného proces. 

(Např .: částečně automatizovaného 

aplikace výrobků na ošetřování a údržbu 

podlah) [CS76]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Plnění / příprava zařízení z bubnů nebo 
přepravních nádob [CS45]. Exteriér 
[OC9] 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 
Neprovádějte činnosti déle než 4 hodiny [OC12]. 

Manuálně [CS34]. Čištění [CS47]. Povrchy 
[CS48]. Namáčení, ponořování a odlévání 
[CS4]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Čištění nízkotlakými čističi [CS42]. 
Otáčení, kartáčování [CS51]. 
Bez stříkání [CS60]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. Používejte 
respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu s normou 
EN140. [PPE22]. 

Čištění s vysokotlakými čističi [CS44]. 
Nanášení stříkáním [CS10]. Interiér 
[OC8]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. Používejte 
respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu s normou 
EN140. [PPE22]. 

Čištění s vysokotlakými čističi [CS44]. 
Nanášení stříkáním [CS10]. Exteriér 
[OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 
Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším podle 
EN140 [PPE22]. 

Manuálně [CS34]. Povrchy [CS48]. Čištění 
[CS47]. Nanášení stříkáním [CS10]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace. Přirozené 
větrání je od dveří a oken, atd. Řízená ventilace znamená, že 
vzduch je přiváděn nebo odváděn pomocí ventilátoru [E1]. 
Používejte respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu 
s normou EN140. [PPE22]. 

Manuální aplikace pomocí mechanických 
rozprašovačů, ponořování, atd. 
[CS27]. Otáčení, kartáčování [CS51]. 

Zajistěte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 

Manuální aplikace pomocí mechanických 
rozprašovačů, ponořování, atd. 
[CS27]. Otáčení, kartáčování [CS51]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. Používejte 
respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu s normou 
EN140. [PPE22]. 
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Aplikace čistících produktů v uzavřených 
systémech [CS101]. Exteriér [OC9]. 

Zajistěte, aby se činnosti prováděly v exteriéru [E69]. 

Čistění medicínských zařízení [CS74] Zajistěte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte systém před vstupem nebo údržbou zařízení 

[E65]. 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

2 ref: ESVOC SpERC  

8.4b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,0001 ref: ESVOC 

SpERC  

8.4b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0 ref: ESVOC SpERC  

8.4b.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 
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Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  14 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,0001 

Obvyklé úniky do vody po RMM 2,40E-07 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 
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4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s profesionálním použitím xylenů v čistících 
produktech se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 
použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost 
modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené 
opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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9. Expoziční scénář:  Použití xylenů v čištění- Spotřebitelské 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název Použití v nátěrech  

Popis použití (kód SU) Oblast použití: Spotřebitelská (SU21) 

Popis použití (PC kódy) 
PC3, PC4, PC8, PC9, PC24, PC35, PC38  
Poznámka: PC8 je zahrnut na tom základě, že se v budoucnu 
bude měnit z nátěrů na čistící produkty. 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje obecné expozice spotřebitelů vyplývající z použití 

produktů pro domácnost, které se prodávají jako mycí a 

čistící produkty, aerosoly, nátěry, rozmrazovače, lubrikanty 

a výrobky péče o vzduch. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina  

Tlak páry 1052 Pa 

Koncentrace látky v produktu  
Zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [ConsOC1]. 

Použité množství  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje množství použití  

do 13 800 g, [ConsOC2]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 

857,5 cm2 [ConsOC5]. 

Frekvence a délka použití  
Zahrnuje frekvenci užívání až 4krát denně [ConsOC4]; 
zahrnuje expozici až 8 hodin na událost [ConsOC14]. 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se používání při 

teplotách prostředí [ConsOC15]; předpokládá se používání 

v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; předpokládá se 

použití s typickou ventilací [ConsOC8]. 
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Část 2.1.1 Kategorie produktů 

PC3: Výrobky starostlivosti o 

vzduch – Starostlivost o vzduch, 

okamžitý efekt (aerosolové 

spreje) 

OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 50% 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 365 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 4krát denně [ConsOC4]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 0,1 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 0,25 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC3: Výrobky starostlivosti o 

vzduch – Starostlivost o vzduch 

(pevné a tekuté) 
OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 10% 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 365 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 35,70 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 0,48 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 8 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC4_n: Nemrznoucí a 

rozmrazovací produkty - Mytí 

oken na automobilech 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 1 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní / ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 0,5 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži s 
rozlohou 34 m3 s klasickou ventilací [ConsOC10]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 34 m3 [ConsOC11];  pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 0,02 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC24: Lubrikanty, maziva a 
uvolňovací činidla– Kapaliny 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 100 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
4 dny/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
468,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 2200 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v garáži pro 
jeden automobil s rozlohou 34 m3 s klasickou ventilací 
[ConsOC10];  zahrnuje použití v místnosti s rozlohou 34 m3 
[ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje expozici až do 
0,17 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC24: Lubrikanty, maziva a 

uvolňovací činidla– Pasty 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 20 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
10 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
468,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 34 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];   



 

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

Strana 63 z 119 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 6.1.2014 
Rev.1.0: 3.10.2017 

Název výrobku: Xylen 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC24: Lubrikanty, maziva a 

uvolňovací činidla– Spreje 
OC 

Zahrnuje koncentrace do 50 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
6 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
428,75 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 73 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 0,17 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

 

PC35: Výrobky na mytí a čištění 

(včetně výrobků založených na 

rozpouštědlech) - Prací 

prostředky a prostředky na 

mytí nádobí 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
365 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
857,50 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 15 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 0,50 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

PC35: Výrobky na mytí a čištění 

(včetně výrobků založených na 

rozpouštědlech) - Čističe, 

kapaliny (víceúčelové čističe, 

hygienické výrobky, čističe 

podlah, čističe skla, čističe 

koberců, čističe kovů) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 5 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
128 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
857,50 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 27 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 0,33hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 

 

PC35: Výrobky na mytí a čištění 

(včetně výrobků založených na 

rozpouštědlech) - Čističe, 

mechanické rozprašovače 

(víceúčelové čističe, hygienické 

výrobky, čističe oken) 

OC 

Zahrnuje koncentrace do 15 % [ConsOC1]; zahrnuje použití  
128 dní/ ročně [ConsOC3]; zahrnuje použití až 1-krát / v den 
použití [ConsOC4]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 
428,00 cm2 [ConsOC5];  pro každou událost zahrnuje množství 
použití až do 35 g [ConsOC2]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 20 m3 [ConsOC11];  pro každé použití zahrnuje 
expozici až do  0,17 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanovené žádné specifické RMM mimo uvedených OC 
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Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

95 ref: ESVOC SpERC  

8.4c.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

2,5 ref: ESVOC SpERC  

8.4c.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

2,5 ref: ESVOC SpERC  

8.4c.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – neuplatňuje se  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 
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Použití látky  14 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
2,5 

Obvyklé úniky do vody po RMM 5,99E-03  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

86,5 %, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

  
2. Expozice spotřebitelů  
Odhady expozice spotřebitelů při činnostech souvisejících se spotřebitelským použitím xylenů se 
hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použité k načrtnutí 
expozice spotřebitelů. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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10. Expoziční scénář:  Vrtné a výrobní činnosti na ropném poli - Průmyslové 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 

Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

ve vrtné a výrobní činnosti na ropném poli – Průmyslové  

CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové použití (SU3, SU10) 

 Kategorie postupů:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b,  

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC4 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Vrtné a výrobní činnosti na ropném poli (včetně vrtných kalů 

a čištění vrtů) včetně převozu materiálu, přípravy na místě, 

činnosti v záhlaví vrtu, směšovacích činností a související 

údržby. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Hromadná přeprava [CS14].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Plnění / příprava zařízení z bubnů nebo 
přepravních nádob [CS45]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Činnosti na pracovní plošině vrtu 
[CS116]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Činnosti na pracovní plošině vrtu 
[CS116]. 

Zabezpečte, aby se činnosti vykonávali v exteriéru [E69].   

Provozování filtrovacího zařízení na tuhé 

látky - Expozice parami [CS118]. 
Zajistěte převoz materiálu v uzavřených nádobách nebo za 
přítomnosti odsávací ventilace [E66]. 

Provozování filtrovacího zařízení na tuhé 
látky - Expozice aerosolem [CS118]. 

Zajistěte převoz materiálu v uzavřených nádobách nebo za 
přítomnosti odsávací ventilace [E66]. 

Provozování filtrovacího zařízení na tuhé 
látky [CS117]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Nakládání přefiltrovaných tuhých látek a 
jejich likvidace [CS121]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Proces odběru vzorků [CS2].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Odlévání z malých nádob [CS9].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. Používejte 
vhodné rukavice testované podle normy EN374 [PPE15]. 

Všeobecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15].   

Zabezpečte, aby se činnosti vykonávali v exteriéru [E69].   

Čištění a údržba zařízení [CS39].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. Používejte 

vhodné rukavice testované podle normy EN374 [PPE15]. 

Dávkovací proces [CS55].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Dávkovací proces [CS55].  S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Zabezpečte odsávání na místech výskytu emisí [E54].   
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Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení 

Kvantitativní posouzení expozice a rizika nebylo možné z 

důvodu nedostatečných emisí ve vodním prostředí. Pro 

posouzení bezpečného používání byl použit kvalitativní 

přístup. 

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně Neuplatňuje se 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
Neuplatňuje se 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  
Neuplatňuje se 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

Neuplatňuje se 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  
Neuplatňuje se 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Vypouštění do životního prostředí je omezené. 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Zabraňte vypuštění do životního prostředí v souladu s 

regulačními požadavky. 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí regenerace a recyklace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Neuplatňuje se. 

Neuplatňuje se. 

Neuplatňuje se. 
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Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě Neuplatňuje se. 

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  Neuplatňuje se. 

Mořská voda  Neuplatňuje se. 

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
Neuplatňuje se. 

Obvyklé úniky do vody po RMM Neuplatňuje se. 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Kvantitativní posouzení expozice a rizika nebylo možné z 
důvodu nedostatečných emisí ve vodním prostředí. Pro 
posouzení bezpečného používání byl použit kvalitativní 
přístup. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Vypouštění do vodního prostředí je omezeno zákonem a 

odvětví ho zakazuje.1 

 1OSPAR Komise 2009. Vypouštění, úniky a emise ze 

zařízení na těžbu ropy a zemního plynu na moři v roce 

2007 včetně posouzení zprávy o údajích z 2006 a 2007. 
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Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů při vrtných 
pracích a na ropném poli se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje 
tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní 
podmínky a účinnost modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) 
obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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11. Expoziční scénář:  Vrtné a výrobní činnosti na ropném poli - Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 

Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

ve vrtné a výrobní činnosti na ropném poli – Profesionální  

CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

 Kategorie postupů:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b,  

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8D 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 
Vrtné a výrobní činnosti na ropném poli (včetně vrtných kalů 

a čištění vrtů) včetně převozu materiálu, údržby a likvidace. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Hromadná přeprava [CS14].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Plnění / příprava zařízení z bubnů nebo 
přepravních nádob [CS45]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 
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Činnosti na pracovní plošině vrtu 
[CS116]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Činnosti na pracovní plošině vrtu 

[CS116]. 
Zabezpečte, aby se činnosti vykonávali v exteriéru [E69].   

Provozování filtrovacího zařízení na tuhé 

látky - Expozice parám [CS118]. 

Provozování filtrovacího zařízení na tuhé 

látky - Expozice aerosolem [CS118]. 

Provozování filtrovacího zařízení na tuhé 

látky [CS117]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Nakládání přefiltrovaných tuhých látek a 
jejich likvidace [CS121]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Proces odběru vzorků [CS2].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Odlévání z malých nádob [CS9].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. Zabraňte 
provádění činností, které zahrnují expozici během více než 
4 hodin [OC28]. 

Všeobecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Čištění a údržba zařízení [CS39].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. Zabraňte 

provádění činností, které zahrnují expozici během více než 

4 hodin [OC28]. 

Dávkovací proces [CS55].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Dávkovací proces [CS55].  S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení 

Kvantitativní posouzení expozice a rizika nebylo možné z 

důvodu nedostatečných emisí ve vodním prostředí. Pro 

posouzení bezpečného používání byl použit kvalitativní 

přístup. 

Charakteristika produktu  
Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 
Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  
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Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně Neuplatňuje se 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
Neuplatňuje se 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  
Neuplatňuje se 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

Neuplatňuje se 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  
Neuplatňuje se 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Vypouštění do životního prostředí je omezené. 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Zabraňte vypuštění do životního prostředí v souladu s 

regulačními požadavky. 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí regenerace a recyklace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Neuplatňuje se. 

Neuplatňuje se. 

Neuplatňuje se. 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě Neuplatňuje se. 

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  Neuplatňuje se. 

Mořská voda  Neuplatňuje se. 
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Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
Neuplatňuje se. 

Obvyklé úniky do vody po RMM Neuplatňuje se. 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Kvantitativní posouzení expozice a rizika nebylo možné z 
důvodu nedostatečných emisí ve vodním prostředí. Pro 
posouzení bezpečného používání byl použit kvalitativní 
přístup. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Vypouštění do vodního prostředí je omezeno zákonem a 

odvětví ho zakazuje.1 

 1OSPAR Komise 2009. Vypouštění, úniky a emise ze 

zařízení na těžbu ropy a zemního plynu na moři v roce 

2007 včetně posouzení zprávy o údajích z 2006 a 2007. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 



 

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

Strana 76 z 119 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 6.1.2014 
Rev.1.0: 3.10.2017 

Název výrobku: Xylen 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů při vrtných 
pracích a na ropném poli se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje 
tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní 
podmínky a účinnost modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) 
obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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12. Expoziční scénář:  Použití xylenů v lepidlech- Průmyslové 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 

Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v lepidlech a uvolňujících činidlech; CAS RN 106-42-3, 108-

38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové použití (SU3, SU8, SU9) 

 Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, 
PROC10, PROC13, PROC14 

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC5 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití v lepidlech a uvolňujících činidlech včetně 

převozu materiálu, míchání, aplikace (včetně nanášení 

stříkáním a natírání štětkou), formování a odlévání a 

zacházení z odpadem. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 
srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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Přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Převoz materiálu [CS3].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz materiálu [CS3].  S příležitostní 
kontrolovanou expozicí [CS137]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz materiálu [CS3].  Dávkovací 
proces [CS55]. (uzavřené systémy) 
[CS107]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz v bubne/v dávkách [CS8].   
Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Směšovací činnosti (uzavřené systémy) 
[CS30]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Směšovací činnosti (otevřené systémy) 
[CS30]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Formovaní [CS31].   
Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Odlévání [CS32].   Zajistěte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 

Nanášení stříkáním [CS10]. Strojově 
[CS33]. 

Minimalizovat expozici částečným uzavřením provozu nebo 
zařízení a při otevření zajistit ventilaci odsáváním [E60]. 
Používejte vhodné rukavice testované podle normy EN374 
[PPE15]. 

Manuálně aplikace válečkem anebo 
natírání štětkou [CS13]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. 

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  
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Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

20 ref: ESVOC SpERC  

4.10a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,003 ref: ESVOC 

SpERC  

4.10a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0 ref: ESVOC SpERC  

4.10a.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 80% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 80 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,003 

Obvyklé úniky do vody po RMM 6,57E-03 

Pro další informace viz příloha C    
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Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 



 

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

Strana 81 z 119 
Datum vydání: 1.11.2011 
Datum aktualizace: 6.1.2014 
Rev.1.0: 3.10.2017 

Název výrobku: Xylen 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů v lepidlech a 
uvolňovacích činidlech se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 
1 a 2 použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a 
účinnost modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje 
přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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13. Expoziční scénář:  Použití xylenů v lepidlech- Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 

Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v lepidlech a uvolňujících činidlech; CAS RN 106-42-3, 108-

38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

 Kategorie postupů:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, 
PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8 (A, B, C, D, E, F) 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití v lepidlech a uvolňujících činidlech včetně 

převozu materiálu, míchání, aplikace stříkáním a natírání 

štětkou a zacházení s odpadem. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

Přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Převoz materiálu [CS3].  (Uzavřené 

systémy) [CS107].   
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz materiálu [CS3]. (Uzavřené 
systémy) [CS107].  S příležitostní 
kontrolovanou expozicí [CS137]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   
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Převoz materiálu [CS3].  Dávkovací 
proces [CS55]. (uzavřené systémy) 
[CS107]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz v bubne/v dávkách [CS8].   Převoz materiálů přímo ve směšovacích nádobách [E45]. 

Směšovací činnosti (uzavřené systémy) 
[CS30]. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Směšovací činnosti (otevřené systémy) 
[CS30]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. 

Formovaní [CS31].   
Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Odlévání [CS32]. (otevřené systémy) 
[CS108]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Nanášení stříkáním [CS10]. Manuálně 
[CS34]. 

Vykonávejte ve větrané místnosti anebo odsávací komoře 
[E57]. Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Manuálně aplikace válečkem anebo 
natírání štětkou [CS13]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu 3- až 5-krát za hodinu). [E11]. Používejte 
respirátor s filtrem typu A nebo lepším v souladu s normou 
EN140. [PPE22]. 

Skladování [CS67]. Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  
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Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

95 ref: ESVOC SpERC  

8.10b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

2,5ref: ESVOC SpERC  

8.10b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

2,5 ref: ESVOC SpERC  

8.10b.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
2,5 

Obvyklé úniky do vody po RMM 9,00E-03 

Pro další informace viz příloha C    
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Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 
REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s profesionálním použitím xylenů v lepidlech a 
uvolňovacích činidlech se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 
1 a 2 použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a 
účinnost modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje 
přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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14. Expoziční scénář:  Použití xylenů v agrochemikáliích- Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v agrochemikáliích; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

 Kategorie postupů:  PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8A, ERC8D 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Použití jako agrochemických pomocných látek na manuální 

nebo strojovou aplikaci stříkáním, zakouřením, mlžením 

včetně skladování, čištění zařízení a likvidace. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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Přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Přeprava z / vylévání z přepravních 

nádob [CS22]. 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 
Neprovádějte činnosti déle než 1 hodinu [OC12]. 

Směšování v nádobách [CS23]. 
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Manuální stříkání/zamlžování [CS24].   

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. Používejte 
respirátor s filtrem typu A nebo lepším podle EN140 
[PPE22]. 

Strojové stříkání/zamlžování [CS24].   
Aplikujte ve větrané kabině s přívodem filtrovaného 
vzduchu pod pozitivním tlakem> 20 [E70]. 

Manuální aplikace pomocí mechanických 
rozprašovačů, ponořování, atd. [CS27]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Čištění a údržba [CS26]. 
Nespecializované zařízení [CS82]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Likvidace odpadu [CS28]. 
Nespecializované zařízení [CS82]. 

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 

Skladování [CS67]. Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Skladování [CS67]. S příležitostní 

kontrolovanou expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 
ovzduší  

90 ref: ESVOC SpERC  
8.11a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

1 ref: ESVOC SpERC  

8.11a.v1 
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Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

9 ref: ESVOC SpERC  

8.11a.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
1 

Obvyklé úniky do vody po RMM 3,60E-03 

Pro další informace viz příloha C    
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Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 
REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s profesionálním použitím xylenů v 
agrochemikáliích se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 
použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost 
modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené 
opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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15. Expoziční scénář:  Použití xylenů v agrochemikáliích -  Spotřebitelské 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název Agrochemikálie  

Popis použití (kód SU) Oblast použití: Spotřebitelská (SU21) 

Popis použití (PC kódy) PC12, PC27, (PC22) 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 
Zahrnuje spotřebitelské použití agrochemikálií v kapalných 

a pevných formách. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina  

Tlak páry 1052 Pa 

Koncentrace látky v produktu  
Zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 50 % (pokud 

není uvedeno jinak) [ConsOC1]. 

Použité množství  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje množství použití  

do 0 g, [ConsOC2]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 857,5 

cm2 [ConsOC5]. 

Frekvence a délka použití  
Zahrnuje frekvenci užívání až 1krát denně [ConsOC4]; 
zahrnuje expozici až 0 hodin na událost [ConsOC14]. 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se používání při 

teplotách prostředí [ConsOC15]; předpokládá se používání 

v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; předpokládá se 

použití s typickou ventilací [ConsOC8]. 
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Část 2.1.1 Kategorie produktů 

PC12: Hnojiva - Přípravky pro 

trávník a zahradu 
OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 50 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 365 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 857,50 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití předpokládá množství 0,3 g [ConsOC13];  

 RMM 
Nepoužívejte produktu při koncentraci vyšší než 2,5% 
[ConsRMM1]. 

PC27_n: Přípravky na ochranu 

rostlin 
OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 50 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 365 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 857,50 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití předpokládá množství 0,3 g [ConsOC13]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 20 m3  

 RMM 
Nepoužívejte produktu při koncentraci vyšší než 2,5% 
[ConsRMM1]. 

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

90 ref: ESVOC SpERC  

8.11b.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

1 ref: ESVOC SpERC  

8.11b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

9 ref: ESVOC SpERC  

8.11b.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 
domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Neuplatňuje se. 
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Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – neuplatňuje se  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
1 

Obvyklé úniky do vody po RMM 3,60E-03  

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 
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Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

86,5 %, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

  
2. Expozice spotřebitelů  
Odhady expozice spotřebitelů při činnostech souvisejících se spotřebitelským použitím xylenů se 
hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použité k načrtnutí 
expozice spotřebitelů. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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16. Expoziční scénář:  Použití xylenů v palivech - Průmyslové 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v palivech; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové použití (SU3, SU10) 

 Kategorie postupů:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16,  

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8B 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití jako palivo (nebo přísada do paliva) a 

zahrnuje aktivity související s převozem, použitím, údržbou 

zařízení a nakládání s odpadem.  

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Hromadná přeprava [CS14].   Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Převoz v bubnu/v dávkách [CS8].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   
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Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].  S příležitostní kontrolovanou 

expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15].  Dávkovací proces [CS55].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15]. (uzavřené systémy) [CS107].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15]. (uzavřené systémy) [CS107].  
Dávkovací proces [CS55].   

 

Údržba zařízení [CS5].   
Vypusťte a vypláchněte systém před vstupem nebo údržbou 
zařízení [E55]. Používejte vhodné kombinézy pro zabránění 
kontaktu s kůží [PPE27]. 

Čištění nádrží a nádob [CS103].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 

vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Skladování [CS67].  
Převoz pomocí uzavřených linek [E52]. Skladujte látku v 

uzavřeném systému [E84]. 

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

0,25 ref: ESVOC SpERC  

7.12a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,001 ref: ESVOC 

SpERC  

7.12a.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0 ref: ESVOC SpERC  

7.12a.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 95% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 
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Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 95 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,001 

Obvyklé úniky do vody po RMM 7,27E-03 

Pro další informace viz příloha C    
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Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 
REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů v palivech se 
hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí 
expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení 
rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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17. Expoziční scénář:  Použití xylenů v palivech - Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 
Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v palivech; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

 Kategorie postupů:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16,  

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8B, ERC8E 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 

Zahrnuje použití jako palivo (nebo přísada do paliva) a 

zahrnuje aktivity související s převozem, použitím, údržbou 

zařízení a nakládání s odpadem.  

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Hromadná přeprava [CS14].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Převoz v bubnu/v dávkách [CS8].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

Namáčení, ponořování a odlévání [CS4].   
Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 
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Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 
[CS15].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].  S příležitostní kontrolovanou 

expozicí [CS137]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15]. (uzavřené systémy) [CS107].  
Dávkovací proces [CS55].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Všeobecné expozice (otevřené systémy) 
[CS15]. (uzavřené systémy) [CS107].   

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Čištění a údržba zařízení [CS39].   
Vypusťte a vypláchněte systém před vstupem nebo údržbou 
zařízení [E55].  

Čištění nádrží a nádob [CS103].   
Vypusťte systém před vstupem nebo údržbou zařízení 

[E65]. 

Skladování [CS67].  Skladujte látku v uzavřeném systému [E84]. 

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

0,1 ref: ESVOC SpERC  

9.12b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,001 ref: ESVOC 

SpERC  

9.12b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 
půdy (jen regionální)  

0,001 ref: ESVOC 
SpERC  

9.12b.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0 % [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 
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Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Sladká voda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,001 

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,19E-05 

Pro další informace viz příloha C    
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Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 
REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s profesionálním použitím xylenů v palivech 
se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použity k načrtnutí 
expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení 
rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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18. Expoziční scénář:  Použití xylenů v palivech -  Spotřebitelské 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název Agrochemikálie  

Popis použití (kód SU) Oblast použití: Spotřebitelská (SU21) 

Popis použití (PC kódy) PC13 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti Zahrnuje použití v kapalných palivech. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina  

Tlak páry 1052 Pa 

Koncentrace látky v produktu  
Zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100 % (pokud 

není uvedeno jinak) [ConsOC1]. 

Použité množství  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje množství použití  

do 37500 g, [ConsOC2]; zahrnuje kontakt s pokožkou až do 

420 cm2 [ConsOC5]. 

Frekvence a délka použití  
Zahrnuje frekvenci užívání až 0,143krát denně [ConsOC4]; 
zahrnuje expozici až 2 hodin na událost [ConsOC14]. 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se používání při 

teplotách prostředí [ConsOC15]; předpokládá se používání 

v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; předpokládá se 

použití s typickou ventilací [ConsOC8]. 

 

Část 2.1.1 Kategorie produktů 

PC13: Paliva - Kapaliny - 

přidáno podkategorie: 

Doplňování paliva do 

automobilů 

OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 100 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 52 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 210,00 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 37500 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 100 m3 [ConsOC11]; pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 0,05 hod./událost [ConsOC14]. 
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 RMM Nejsou stanoveny žádné specifické RMM mimo uvedených OC. 

PC13: Paliva - Kapaliny - 

přidáno podkategorie: 

Doplňování paliva do skútrů 
OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 100 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 52 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 210,00 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 3750 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 100 m3 [ConsOC11]; pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 0,03 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanoveny žádné specifické RMM mimo uvedených OC. 

PC13: Paliva - Kapaliny - 

přidáno podkategorie: 

Zahradní nářadí - použití 
OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 100 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 26 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 750 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 100 m3 [ConsOC11]; pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 2,00 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanoveny žádné specifické RMM mimo uvedených OC. 

PC13: Paliva - Kapaliny - 

přidáno podkategorie: 

Zahradní nářadí – Doplnění 

paliva 

OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 100 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 26 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 420,00 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 750 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v garáži pro jeden automobil s rozlohou 34 m3 
s klasickou ventilací [ConsOC11]; zahrnuje použití v místnosti s 
rozlohou 34 m3 [ConsOC11]; pro každé použití zahrnuje 
expozici až do 0,03 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanoveny žádné specifické RMM mimo uvedených OC. 

PC13: Paliva - Kapaliny - 

přidáno podkategorie: 

Lampový olej 
OC 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentrace do 100 % 
[ConsOC1]; zahrnuje použití do 52 dní / rok [ConsOC3]; 
zahrnuje použití až 1krát denně [ConsOC4]; zahrnuje kontakt 
s pokožkou až do 210,00 cm 2 [ConsOC5]; pro každý případ 
použití zahrnuje množství až do 100 g [ConsOC2]; zahrnuje 
použití v místnosti s rozlohou 20 m3 [ConsOC11]; pro každé 
použití zahrnuje expozici až do 0,01 hod./událost [ConsOC14]. 

 RMM Nejsou stanoveny žádné specifické RMM mimo uvedených OC. 
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Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365  

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

0,1 ref: ESVOC SpERC  

9.12b.v1  

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

0,001 ref: ESVOC 

SpERC  

9.12b.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0,001 ref: ESVOC 

SpERC  

9.12b.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – neuplatňuje se  
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Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  69,7 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
0,001 

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,19E-05 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57 %, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních 

vod. 
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  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

  
2. Expozice spotřebitelů  
Odhady expozice spotřebitelů při činnostech souvisejících se spotřebitelským použitím xylenů se 
hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 použité k načrtnutí 
expozice spotřebitelů. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost modifikátorů 
expozice. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené opatření k řízení rizik (RMM). 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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19. Expoziční scénář:  Použití xylenů v laboratoři - Průmyslové 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 

Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v laboratorních činidlech; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-

47-6  

Popis použití  Oblast použití: Průmyslové použití (SU3, SU10) 

 Kategorie postupů:  PROC10, PROC15  

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC4 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 
Použití látky v laboratorním prostředí včetně převozu 

materiálu a čištění zařízení. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 
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přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Laboratorní činnosti [CS36]. Nízký 

rozsah [CS61]. Zacházení s malými 

množstvími (<1000 ml) během více než 4 

hod./denně - vnitřní digestoř. 

Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Čištění [CS47]. Otáčení, kartáčování 
[CS51]. Čištění nádrží a nádob [CS103] 
Čisticí zařízení, sklo, atd. při obecném 
větrání během 15 min. - 1 hod./denně 

Zajistěte dobrý standard všeobecné ventilace (výměna 
vzduchu nejméně 3- až 5-krát za hodinu) [E11]. 

 

Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 300 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

2,5 navrhněte na 

posouzení pomocí ERC 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

2 navrhněte na 

posouzení pomocí ERC 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0,01 ref: navrhněte na 

posouzení pomocí ERC 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 
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Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Půda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 

Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
2 

Obvyklé úniky do vody po RMM 4,38E-01 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 
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4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 

    

 

Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s průmyslovým použitím xylenů v 
laboratořích se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 
použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost 
modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené 
opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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20. Expoziční scénář:  Použití xylenů v laboratoři - Profesionální 
 

Část 1  Název expozičního scénáře   

Název 

Použití xylenových izomérů p-xylenu, m-xylenu, o-xylenu 

v laboratorních činidlech; CAS RN 106-42-3, 108-38-3, 95-

47-6  

Popis použití  Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

 Kategorie postupů:  PROC10, PROC15  

 Kategorie uvolňování do životního 

prostředí:  
ERC8A 

Obsažené postupy, úkoly a činnosti 
Použití látky v malém množství v laboratorním prostředí 

včetně převozu materiálu a čištění zařízení. 

 

Část 2  Provozní podmínky a opatření k řízení rizik 

    

Část 2.1  Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu     

Fyzická forma produktu  Kapalina, tlak pár 0,5 – 10 kPa [OC4].  

Koncentrace látky v produktu  
zahrnuje koncentraci látky v produktu až do 100% (pokud 

není uvedeno jinak) [G13]. 

Použité množství  Neuplatňuje se  

Frekvence a délka použití  
zahrnuje denní expozici až do 8 hodin (pokud není uvedeno 
jinak) [G2]. 

Lidské faktory nejsou ovlivněné řízením 

rizika   
Neuplatňuje se 

Další provozní podmínky ovlivňující 

expozici pracovníka 

Předpokládá se použití při teplotě nepřevyšující 20 °C ve 

srovnání s teplotou prostředí [G15]; 

Předpokládá se, že je zavedena osvědčená základní norma 

hygieny při práci [G1]. 

 

přispívající scénáře Opatření k řízení rizik 

Laboratorní činnosti [CS36]. Nízký 

rozsah [CS61]. Činnost digestoře [CS139]. 
Nejsou identifikována žádná zvláštní opatření [EI18].   

Čištění [CS47]. Otáčení, kartáčování 
[CS51]. Čištění nádrží a nádob [CS103]  

Zajistěte dobrý standard obecné nebo kontrolované 
ventilace (výměna vzduchu 10- až 15-krát za hodinu) [E40]. 
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Část 2.2   Kontrola expozice životního prostředí 

Metoda hodnocení EUSES 2.1.1  

Charakteristika produktu  

Xylenový izomér je kapalina střední prchavosti. 

Rozpustnost ve vodě je 158; tlak par je 1050; a hodnoty log 

Kow sú 3,16  

Frekvence a délka použití  Emisní dny ročně 365 

Environmentální faktory, které nejsou 

ovlivněny řízením rizik 

Faktor rozpustnosti v lokální 

sladké vodě  
10 

Faktor rozpustnosti v lokální 

mořské vodě  
100  

Další provozní podmínky použití, které 
ovlivňují expozici životního prostředí 
 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

ovzduší  

50 ref: ESVOC SpERC 

8.17.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadových vod  

50 ref: ESVOC SpERC 

8.17.v1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

půdy (jen regionální)  

0 ref: ESVOC SpERC 

8.17.v1 

Technické podmínky a opatření na místě, 

které snižují nebo omezují vypouštění, 

emise do ovzduší a uvolňování do půdy 

Nakládejte s emisemi do ovzduší tak, abyste zajistili 

typickou efektivitu odstranění > 0% [TCR7] 

Předpokládané odstranění látky z odpadních vod pomocí 

domácího zneškodňování odpadu 93,57%. [STP3] 

Kontroly uvolnění do půdy se nepoužijí, protože nedochází 
k přímému uvolňování do půdy. [TCR4] 

Organizační opatření k zabránění / 
omezení úniku z místa 

Nepoužívejte průmyslový kal na přírodní zeminu. [OMS2] 

Podmínky a opatření související s 
městskou čistírnou odpadních vod 

Neuplatňuje se. 

Podmínky a opatření související s 

externím čištěním odpadních vod na 

likvidaci 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW3] 

Podmínky a opatření související s externí 
recyklací odpadů 

Externí zpracování a likvidace odpadu musí být v souladu s 

platnými místními a / nebo národními nařízeními. [ETW1] 

Další opatření pro kontrolu životního 
prostředí, které doplňují výše uvedených 
opatření 

Neuplatňuje se  

Základ pro odstraňování 

Životní prostředí  

Oddělení rizika – Půda  

 

Hodnoty pro účely odstraňování  
Další informace týkající se odstraňování a kontrolních technologií se nacházejí v informačním letáku 
SpERC http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4] 
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Použití látky  21 ktun/ročně 

Emisní faktory na místě 93,57 % užitková voda, 0 % užitkový vzduch  

Faktory rozpustnosti  
Sladká voda  10  

Mořská voda  100  

Počáteční uvolňování na místě do vody v 

procentech 
50 

Obvyklé úniky do vody po RMM 1,80E-01 

Pro další informace viz příloha C    

 

Část 3   Odhad expozice   

   

3.1. Zdraví 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 

(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se 

překročení předpokládaných hodnot DNEL a předpokládá 

se, že výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 

1, jak je naznačeno v příloze A. 

   

3.2. Životní prostředí 

Pokud se dodržují doporučené opatření k řízení rizik 
(RMM) a provozní podmínky (OC), neočekává se překročení 
předpokládaných hodnot PNEC a předpokládá se, že 
výsledný poměr charakterizace rizik bude méně než 1. 

   

 

Část 4   Pokyny pro kontrolu souladu s expozičním scénářem   

4.1. Zdraví  

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Další informace o účinnosti a OC naleznete v příloze 

A. 

    

4.2. Životní prostředí 

Potvrďte, že RMM a OC odpovídají popisu nebo jsou stejně 

účinné. Požadovaná účinnost odstraňování z vody je 

93,57%, což by se běžně dosáhlo i v čistírně odpadních vod. 
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Část 5  
Další rady týkající se osvědčených postupů nad rámec 

hodnocení chemické bezpečnosti REACH  

Poznámka: Opatření uváděné v této části nebyly zohledněny při odhadech expozice v souvislosti s výše 

uvedeným scénářem expozice. Nejsou předmětem povinností uvedených v článku 37 odst. 4 nařízení 

REACH. 

Kontrola expozice pracovníků  

Výběr relevantních přispívajících frází 
scénáře 
 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 
části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 
preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 
e- SDS. 

   

Kontrola expozice životního prostředí  

Výběr relevantních klíčových frází RMM 

Fráze z osvědčených postupů RMM lze zahrnout do této 

části nebo uvést v hlavních částech SDS v závislosti na 

preference registrátora a funkčnosti dostupného systému 

e-SDS. 

 
  Odhad expozice 

 1. Expozice pracovníků 

Odhady expozice pracovníků při činnostech souvisejících s profesionálním použitím xylenů v 
laboratořích se hodnotily pomocí ECETOC TRAv2 (viz příloha A). Příloha A obsahuje tabulky 1 a 2 
použity k načrtnutí expozice pracovníků. Tyto tabulky obsahují všechny provozní podmínky a účinnost 
modifikátorů expozice včetně RPE, PPE a LEV. Zvláštní tabulka (také v Příloze A) obsahuje přiřazené 
opatření k řízení rizik (RMM). 
  
2. Expozice spotřebitelů  
Nevztahuje se. 
 
3.  Nepřímá expozice člověka přes životní prostředí (ústy) 
Odhad nepřímé expozice člověka přes životní prostředí byl proveden pomocí EUSES. Celkové denní 
příjmy z expozice přes místní prostředí jsou uvedeny v příloze B. 
  
4. Expozice životního prostředí 
Hodnoty PECs jsou založeny na faktorech. Expoziční scénář: viz příloha B pro místní hodnoty PECs a 
místní uvolňování do životního prostředí. 
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21. Regionální hodnoty PEC 
 
 

  Oddělení    

Vzduch 

(mg/m3)  

Sladká voda 

(mg/l)  

Mořská 

voda (mg/l)  

Sladkovodní 

sediment 

(mg/kg 

mokrej 

hmotnosti)  

Mořský 

sediment 

(mg/kg 

mokrej 

hmotnosti)  

Půda (mg/kg 
mokrej hmotnosti  

(zemědělská)  

3,96E-03  3,1E-03  2,57E-04  0,0325  2,28E-03  9,66E-04  

 
 

Seznam scénářů expozice: 
 
1. Expoziční scénář:  Výroba xylenů a použití jako meziproduktu 
2. Expoziční scénář:  Distribuce Xylenů 
3. Expoziční scénář:  Tvorba Xylenů 
4. Expoziční scénář:  Použití xylenů v nátěrech - Průmyslové 
5. Expoziční scénář:  Použití xylenů v nátěrech - Profesionální 
6. Expoziční scénář:  Použití xylenů v nátěrech - Spotřebitelské 
7. Expoziční scénář:  Použití xylenů v čištění - Průmyslové 
8. Expoziční scénář:  Použití xylenů v čištění - Profesionální 
9. Expoziční scénář:  Použití xylenů v čištění- Spotřebitelské 
10. Expoziční scénář:  Vrtné a výrobní činnosti na ropném poli - Průmyslové 
11. Expoziční scénář:  Vrtné a výrobní činnosti na ropném poli - Profesionální 
12. Expoziční scénář:  Použití xylenů v lepidlech- Průmyslové 
13. Expoziční scénář:  Použití xylenů v lepidlech- Profesionální 
14. Expoziční scénář:  Použití xylenů v agrochemikáliích- Profesionální 
15. Expoziční scénář:  Použití xylenů v agrochemikáliích -  Spotřebitelské 
16. Expoziční scénář:  Použití xylenů v palivech – Průmyslové 
17. Expoziční scénář:  Použití xylenů v palivech - Profesionální 
18. Expoziční scénář:  Použití xylenů v palivech -  Spotřebitelské 
19. Expoziční scénář:  Použití xylenů v laboratoři - Průmyslové 
20. Expoziční scénář:  Použití xylenů v laboratoři - Profesionální 
 
 
 
 
 
 
 
 


