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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku: 
Název: Isopropylalkohol (propan-2-ol) 
CAS: 67-63-0 
ES (EINECS): 200-661-7 
Indexové číslo: 603-117-00-0 
Registrační číslo: 01-2119457558-25-XXXX 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 
Určená použití: 
Surovina pro fotochemikálie, surovina pro čistící popř. dezinfekční prostředky, procesová řídící 
substance, rozpouštědlo, průmyslové použití. 
Nedoporučená použití:  
Všechny, na které nejsou vypracovány expoziční scénáře.  
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): 
Flam.Liq. 2: H225 
Eye Irrit. 2 : H319 
STOT SE 3: H336 (Centrální nervový systém) 
Celková klasifikace: Látka je klasifikována jako nebezpečná. 
Nebezpečné účinky na zdraví: Může způsobit podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Nebezpečné účinky na životní prostředí: Není toxický pro vodní organismy. 
Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry.  Může vytvářet výbušné peroxidy. 
2.2 Prvky označení: 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Piktogramy:  

      
Signální slovo: nebezpečí 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

mailto:expedice@via-rek.cz
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H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
EUH019  Může vytvářet výbušné peroxidy. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující 
dýchání. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
2.3 Další nebezpečnost:  
Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Při dlouhodobém skladování načatého balení může 
dojít k autooxidaci a vzniku pevných produktů vysoce nebezpečné a výbušné peroxidické sloučeniny 
triacetontriperoxidu (TATP). 
Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
3.1 Látky: 

Chemický 
název/vzorec: 

Registrační 
číslo: 

Číslo CAS: 
Číslo ES 

(EINECS): 
Obsah (%) Klasifikace: 

isopropylalkohol 
(propan-2-ol)/ 

C3H8O 

01-2119457558-
25-0000 

67-63-0 200-661-7 > 99,9 
Flam.Liq. 2: H225 
Eye Irrit. 2 : H319 
STOT SE 3: H336 

Úplné znění H vět viz bod 16. 
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci: 
Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. 
Při vdechnutí: Vyjděte na čistý vzduch. 
Při styku s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody. 
Při styku s očima: Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte 
s lékařem. 
Při požití: Dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  
žádné informace nejsou k dispozici 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:  
Potřebují-li lékaři radu specialisty, je třeba, aby se obrátili na toxikologické informační středisko. 
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva: vodní mlha, alkoholu odolná pěna, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek. 
Nevhodná hasiva: plný proud vody. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  
Při hašení požárů v uzavřených prostorách: Pozor nebezpečí udušení! Páry tvoří se vzduchem výbušnou 
směs. 
5.3 Pokyny pro hasiče:  
Mějte připraven izolační dýchací přístroj a ochranný chemický oděv. Neotevřené kontejnery je možno 
ochlazovat rozprašováním vody. 
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Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Opatření na ochranu osob: Zajistěte přiměřené větrání. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – 
Zákaz kouření. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Nedopusťte znečištění spodních vod 
materiálem. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální 
pojivo, piliny). 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz. body 8, 13.        
Oddíl 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Zajistěte přiměřené větrání. Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. 
Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. 
Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Nenechat odvádět do kanalizace (nebezpečí výbuchu). 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Teplotní třída T2.  
Protipožární třída: Hoření kapalin a látek, které mohou kapalnět. Týká se tedy i látek, které se mohou 
měnit na kapaliny při zvýšených teplotách. 
Při dlouhodobém skladování načatého balení může dojít k autooxidaci a vzniku vysoce nebezpečné 
a výbušné peroxidické sloučeniny triacetontriperoxidu (TATP). Při autooxidačním ději vznikají pevné 
produkty TATP v podobě bílých krystalků nebo povlaků. Jedná se o nebezpečnou nestabilní výbušninu – 
nemanipulovat! Nález pevného TATP v čirém isopropylalkoholu by měl indikovat co největší 
obezřetnost s následným vyžádáním přítomnosti pracovníka Pyrotechnické služby PČR.  
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Nádobu vždy dobře uzavřete. Skladujte při teplotách od 5 °C do 25 °C na suchém, dobře větraném místě, 
chráněném před světlem, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a zápalných zdrojů. Skladujte 
v dostatečné vzdálenosti od oxidačních činidel, silně kyselých nebo alkalických materiálů a aminů. 
Neskladujte dlouhodobě načaté balení.  
Skladovací teplota: 5 – 25 °C. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:  
Vezměte v úvahu technické směrnice o použití této látky/směsi. 
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) 

 Isopropanol 67-63-0 1.000 500 
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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  - - - 
26 mg/kg 
bw/den 

Inhalační - - - 500 mg/m3 - - - 89 mg/m3 

Dermální - - - 
888 mg/kg 

bw/den 
- - - 

319 mg/kg 
bw/den 

 
PNEC: 
Sladká voda:    140,9 mg/l       
Mořská voda:    140,9 mg/l 
Sladkovodní sediment:  552 mg/kg         
Mořský sediment:  552 mg/kg     
Půda:    28 mg/kg 
 
8.2 Omezování expozice: 
Omezování expozice pracovníků: 
Ochrana dýchacích cest:  
Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Při nedostatečném 
větrání, překročení mezních hodnot na pracovišti, příliš velkém zatížení zápachem nebo výskytu 
aerosolů, mlhy a kouře používat ochranný dýchací přístroj, který je nezávislý na okolním vzduchu, nebo 
ochranný dýchací přístroj s filtrem typu A popř. odpovídajícím kombinovaným filtrem (při výskytu 
aerosolů, mlhy a kouře, např. A-P2 nebo ABEK-P2) podle EN141.  
Ochrana rukou:  
Volba vhodných rukavic závisí nejen na jejich materiálu, nýbrž i na jiných jakostních parametrech, které 
se u jednotlivých výrobců liší., Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti 
a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, 
jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku., Uvědomte si, že při denním používání může být 
trvanlivost chemicky odolných rukavic v důsledku řady vnějších vlivů (např. teploty) značně kratší než 
hodnota naměřená podle EN 374. 
Vhodné rukavice pro trvalý kontakt:  

Materiál: nitrilový kaučuk/nitrilový latex;  
Doba průniku: >= 480 min; 
 Tloušt'ka materiálu: 0,35 mm 

Materiál:  butylkaučuk; 
 Doba průniku: >= 480 min; 
Tloušt'ka materiálu: 0,5 mm 

Vhodné rukavice na ochranu proti postřiku: 
Materiál:  polychloropren; 

Doba průniku: >= 240 min; 
Tloušt'ka materiálu: 0,5 mm 

Nevhodné rukavice: 
Materiál:  přírodní kaučuk/přírodní latex, Polyvinylchlorid 
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Ochrana očí: 
Dobře těsnící ochranné brýle. 
Hygienická opatření:  
Potřísněný oděv ihned odložte. 
Ochranná opatření:  
Nedopusťte styku s pokožkou a očima. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. 
Omezování expozice životního prostředí: 
Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Nedopusťte znečištění spodních vod 
materiálem. 
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Skupenství (při 20°C): kapalina 
Barva: bezbarvá 
Zápach (vůně): jako alkohol 
Hodnota pH (při 20°C): není relevantní 
Bod varu/rozmezí bodu varu: 82 °C (1.013 hPa) 
Bod tání/rozmezí bodu tání: -89 °C 
Bod vzplanutí: 12 °C 
Výbušné vlastnosti: Možnost tvorby výbušného triacentriperoxidu. 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 12 
                                  dolní mez (% obj.): 2 
Teplota samovznícení:  399 °C 
Teplota vznícení: 425 °C 
Termický rozklad: při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k 

rozkladu 
Tenze par (při 20°C): 42 hPa (60,2 hPa při 25 °C) 
Hustota (při 20°C): 0,7855 g/cm3 
Rozpustnost (při 20°C)  
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelná látka 
Rozdělovací koeficient n-
oktanol/voda:  

log POW: 0,05, 25 °C 

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s (20 °C), 2,1 mPa.s (25 °C) 
9.2 Další informace:  
Index lomu 1,376 – 1,378 (20 °C) 
Oxidační potenciál:Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující. 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita:  
Reaguje se silnými kyselinami a silnými oxidačními činidly. 
10.2 Chemická stabilita:  
Za normálních podmínek stabilní. Při dlouhodobém (v řádu let) skladování načatého a z části 
spotřebovaného balení může dojít k autooxidaci a vzniku vysoce nebezpečné nestabilní výbušniny. 
Světlo, teplo a přístup vzduchu autooxidaci urychluje.  
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:  
Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Možnost vzniku vysoce nebezpečné  peroxidické 
sloučeniny triacentriperoxidu. 
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10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  
Horko, plameny, jiskry. Vyvarujte se teplot nad 35 °C, přímého slunečního světla a kontaktu se zdroji 
tepla. Dlouhodobě neskladujte načaté a zčásti spotřebované balení.  
10.5 Neslučitelné materiály:  
Silné kyseliny a oxidační prostředky, Alkalické kovy, Hliník, Železo, Aminy 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  
Při normálním skladování nedochází k rozkladu. 
Oddíl 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích: 
a) Akutní toxicita:  

Orálně:  Krysa:  LD50 > 2.000 mg/kg 
Inhalačně: Krysa:  LC50 > 20 mg/l, 8 h 
Dermálně: Králík:  LD50 > 2.000 mg/kg 

b) Žíravost / Dráždivost pro kůži:  
Králík: nedráždivé 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
c) Vážné poškození / podráždění očí:  

Králík: dráždící 
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
Buehlerův test, morče: ne sensibilizuje 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách: 
Ames-test, Salmonella typhimurium, s a bez: nemutagenní 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
f) Karcinogenita: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
g) Toxicita pro reprodukci:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
h) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
i) Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
j) Nebezpečnost při vdechnutí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Oddíl 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita:  

Ryby:   LC50:  100 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, static, SLP: ne. 
Bezobratlí: EC50:  100 mg/l, 48 h, Daphnia magna, statický test, SLP: ne. 
Řasy:   EC50:  100 mg/l, 72 h, Scenedesmus subspicatus, statický test, SLP: ne. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost:  
Biologická odbouratelnost: aerobní,  70 %,  
látka snadno biologicky odbouratelná, doba expozice: 10 d, obsah: 7 mg/l, SLP: ne. 
12.3 Bioakumulační potenciál:  
Nelze očekávat žádnou biologickou akumulaci (log Pow <= 4). 
12.4 Mobilita v půdě: údaje nejsou k dispozici 
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  
Tato látka není považována za stálou, hromadící se v organismu ani toxickou (PBT). Tato látka není 
považována za příliš stálou ani za příliš se hromadící v organismu (vPvB). 
12.6 Jiné nepříznivé účinky: údaje nejsou k dispozici 
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady: 
a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu: 
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a obal uložte 
do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu 
(zařízení schválené pro spalování nebezpečných odpadů, nebo na skládku). 
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: 
Data nejsou k dispozici. 
c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: 
Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. 
d) další doporučení pro odstraňování odpadu: 
Obal může být po přepracování znovu použit. Obal se musí odstraňovat v souladu se zákonem 
o odpadech v platném a účinném znění a navazujícími právními předpisy. 
 e) Platná vnitrostátní ustanovení:  
Nakládání s těmito odpady, včetně jejich odstranění se řídí zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů novelizován dle 223/2015 Sb.  
Nařízení EU 1357/2014; Vyhláška 383/2001 Sb. 
Nenechat unikat do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Nakládání s těmito odpady, včetně 
jejich odstranění se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Oddíl 14: Informace pro přepravu 
Klasifikace podle ADR/RID 
14.1 UN číslo: 1219 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Isopropanol (Isopropyl alkohol) 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 
Klasifikační kód: F1 
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód): 33 
Bezpečnostní značka: 3 

 
14.4 Obalová skupina: II 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nejsou 
14.7 Hromadná přeprava podle úmluvy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: kategorie znečištění: Z 
Oddíl 15: Informace o předpisech 
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi: 
Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek v platném znění. 
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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:  
U této látky bylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.  
Oddíl 16: Další informace 
 
Úplné znění H-vět: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
Klasifikace: 
Hořlavá kapalina, kategorie 2, H225 
Podráždění očí, kategorie 2, H319 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, centrální nervový systém, 
H336 
 
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. 
 
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 
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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. 
Rev.1.0: Aktualizace dle bezpečnostního listu výrobce, rozšířený formát BL, aktualizace dle nařízení 
830/2015. 
Aktualizace: doplnění možnosti tvorby výbušného triacentriperoxidu, doplnění oddílů: 2, 7, 9 a 10 

* * * 
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Příloha bezpečnostního listu 
Expoziční scénáře 

 
Určená použití: 
Průmyslové použití: 

1. Výroba  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

2. Meziprodukt  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

3. Distribuce  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

4. Formulace  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

5. Krycí vrstvy  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

8. Čisticí prostředky  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

11. Práce na 
naftových vrtech  

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

12. Maziva  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

15. Kapaliny na 
opracování kovů  

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

17. Nadouvadla  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

18. Pojiva a 
separační prostředky  

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

22. Pohonná hmota  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

25. Funkční kapaliny  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

32. Laboratorní 
činidlo  

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

35. Výroba a 
zpracování pryže  

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

36. Zpracování 
polymerů  

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

38. Úprava vody  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

41. Důlní chemikálie  použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

 
Profesionální použití: 
6. Krycí vrstvy  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

9. Čisticí prostředky  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

13. Maziva  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

16. Kapaliny na 
opracování kovů  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

19. Pojiva a separační 
prostředky  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

20. Agrochemikálie  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

23. Pohonná hmota  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

26. Funkční kapaliny  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  
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28. Nemrznoucí a 
odmrazovací 
prostředky  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

30. Silniční a stavební 
použití  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

33. Laboratorní 
činidlo  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

34. Výroba výbušných 
materiálů  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

37. Zpracování 
polymerů  

veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

39. Úprava vody  veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

 
Spotřebitelské použití: 
7. Krycí vrstvy  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

10. Čisticí prostředky  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

14. Maziva  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

21. Agrochemikálie  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

24. Pohonná hmota  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

27. Funkční kapaliny  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

29. Nemrznoucí a odmrazovací 
prostředky  

soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

31. Jiná spotřebitelská použití  soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)  

40. Úprava vody  soukromé domácnosti (= široká veřejnost spotřebitelé) 

 
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době 
jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho 
použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku, nebo 
specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, 
bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude 
jmenovitě uvedeno v textu. 
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Expoziční scénář č. 1 
1. Stručný název scénáře expozice: Výroba 

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového použití  :  SU 3, SU8, SU9: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních, Výroba těžkých, 
velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků), Výroba 
lehkých chemických látek  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 

nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s 

příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  
PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 

nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC1, ERC4: Výroba látek, Průmyslové použití pomocných výrobních 
látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC1, ERC4: Výroba látek, Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se 
nestávají součástí předmětů  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
                      stanoveno).  

Dynamická viskozita:  2,5 mPa.s při 20 °C  

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření  
Poznámky: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí. podle nařízení 

           (ES) č. 1907/2006 
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

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

Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 
odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo 
formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Použití jako laboratorního reagentu   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
                   stanoveno). 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Silně těkavá kapalina  
Tenze par: 60,2 hPa  

Použité množství  

Poznámky: Nepoužitelné.  

Frekvence a doba používání  

Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář    Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2, PROC3  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Odběr vzorků z procesu, PROC8b   Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy,  

(otevřené systémy), PROC8b  
: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Velkoobjemové přepravy, (otevřené 
systémy), PROC8b,  

Aerosoly  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Zajistěte 
podtlakové větrání v místech výskytu emisí.  

Velkoobjemové přepravy,  

(uzavřené systémy), PROC8b  

: Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním 
obalu nebo za podtlakového větrání.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  

: Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál.  

Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

Skladování, PROC2  
: Látku uskladněte v uzavřeném systému., Zamezte odběru 
vzorků ponořením.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,74 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  2,5 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,74 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

Zdraví   

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 2 
1. Stručný název scénáře expozice: Meziprodukt 

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového použití  :  SU 3, SU8, SU9: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních, Výroba těžkých, 
velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků), 
Výroba lehkých chemických látek  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 

nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 

procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 

(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 

možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 

z/do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 

z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky 
(použití meziproduktů)  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  
ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
         stanoveno).  
Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  
Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Použití v rámci uzavřeného výrobního 
procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci 
uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci dávkového 
a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo přípravku 
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(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních, Použití jako laboratorního reagentu   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
       stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití): Silně těkavá kapalina  

Tenze par: 60,2 hPa  

Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené 
systémy), PROC1, PROC2,  

PROC3  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (otevřené 
systémy), PROC4  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Odběr vzorků z procesu, PROC8b  Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy,  

(otevřené systémy), PROC8b  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Velkoobjemové přepravy, (otevřené 
systémy), PROC8b,  

Aerosoly  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Zajistěte podtlakové 
větrání v místech výskytu emisí.  

Velkoobjemové přepravy,  
(uzavřené systémy), PROC8b  

Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v bezpečnostním obalu 
nebo za podtlakového větrání.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál.  

Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

Skladování, PROC2  Látku uskladněte v uzavřeném systému., Zamezte odběru vzorků 
ponořením.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

 
Přispívající 

scénář  
Metoda 

hodnocení 
expozice  

Specifické 
podmínky  

Hodnota  Hladina expozice  RCR  

PROC1  ECETOC TRA  Vdechnutí   0,01 ppm  0,00  

  Styk s kůží   0,34 mg/kg/den  0,00  

PROC2  ECETOC TRA  Vdechnutí   10 ppm  0,05  

  Styk s kůží   1,37 mg/kg/den  0,00  

PROC3  ECETOC TRA  Vdechnutí   25 ppm  0,12  

  Styk s kůží   0,34 mg/kg/den  0,00  

PROC4  ECETOC TRA  Vdechnutí   20 ppm  0,10  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC8b  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,25  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC15  ECETOC TRA  Vdechnutí   10 ppm  0,05  

  Styk s kůží   0,34 mg/kg/den  0,00  

PROC8b  ECETOC TRA  Vdechnutí   150 ppm  0,74  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC8b  ECETOC TRA  Vdechnutí   2,5 ppm  0,25  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC8b  ECETOC TRA  Vdechnutí   150 ppm  0,74  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC8a  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,25  

  Styk s kůží   13,71 mg/kg/den  0,02  

PROC2  ECETOC TRA  Vdechnutí   10 ppm  0,05  

  Styk s kůží   1,37 mg/kg/den  0,00  

 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  
Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

Zdraví  
Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 3 
1. Stručný název scénáře expozice: Distribuce 

Hlavní skupiny uživatelů  :  
SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového použití  :  

SU 3, SU8, SU9: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních, Výroba těžkých, 
velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků), 
Výroba lehkých chemických látek  

Kategorie procesu  : 

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  
PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  

ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7: Výroba látek, 
Formulace přípravků, Formulace látek jako součásti materiálů, 
Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se 
nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití, při němž se látka 
stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, 
Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití 
meziproduktů), Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7: Výroba látek, Formulace přípravků, Formulace 
látek jako součásti materiálů, Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které 
se nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní 
hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky 
(použití meziproduktů), Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 
 

 



 

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

Strana 19 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
         stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  
Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci 
uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci dávkového 
a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 
plnicí linka, včetně odvažování), Použití jako laboratorního reagentu   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
       stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití): Silně těkavá kapalina  

Tenze par: 60,2 hPa  

Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  
Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2, PROC3  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4  

 Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Odběr vzorků z procesu, PROC3   Zamezte odběru vzorků ponořením.  

Laboratorní činnosti, PROC15  Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy,  

(otevřené systémy), PROC8b  

Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Velkoobjemové přepravy,  

(uzavřené systémy), PROC8b  

Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Velkoobjemové přepravy,  

(uzavřené systémy), PROC8b  

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění kovových sudů a malých obalů, 
PROC9  

Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál. Ihned po použití 
přiložte víka na kontejnery.  
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Čištění a údržba zařízení, PROC8a  Použijte postupy se vstupem do nádrže včetně použití nuceně 
dodávaného vzduchu. Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až 
do likvidace nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC2  Látku uskladněte v uzavřeném systému., Zamezte odběru 
vzorků ponořením.  

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,000491 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,0015 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

Zdraví  

Informace o škálování výpočtů lze získat na e-mailové adrese czechrepublic@hsh-chemie.com .Pokud 
není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 4 
1. Stručný název scénáře expozice: Formulace 

Hlavní skupiny uživatelů  :  
SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového použití  :  
SU 3, SU 10: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 
nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních,  

Formulace  

Kategorie procesu  :  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  
PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech 
při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 
kontakt)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  
PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC2: Formulace přípravků  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí: ERC2: 
Formulace přípravků  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
         stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  
Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Použití 
v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 
odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo 
formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, 
Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů 
(více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně 
odvažování), Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, 
peletizací, Použití jako laboratorního reagentu   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
       stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití): Silně těkavá kapalina  

Tenze par: 60,2 hPa  

Frekvence a doba používání    

Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2,  

PROC3  
 S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4  

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4, Aerosoly  

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Dávkové procesy při zvýšených 
teplotách, PROC3  

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Odběr vzorků z procesu, PROC3  Zamezte odběru vzorků ponořením.  

Laboratorní činnosti, PROC15  Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  
Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál. Před rozpojením 
vyčistěte přepravní linky., Dálkově větráním odstraňované 
páry.  

Mísicí operace (otevřené systémy), 
PROC5  

 Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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Ručně, Přemístění/vylévání 
z kontejnerů, PROC8a  

 Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
PROC8b  

 Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Výroba nebo příprava výrobků 
tabletováním, stlačováním,  

vytlačováním nebo peletizací,  

PROC14 

 Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění kovových sudů a malých obalů, 
PROC9  

 Ihned po použití přiložte víka na kontejnery.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  
 Použijte postupy se vstupem do nádrže včetně použití nuceně 
dodávaného vzduchu. Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až 
do likvidace nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC2  
 Látku uskladněte v uzavřeném systému., Zamezte odběru 
vzorků ponořením.  

 

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,00 
PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 
PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 
PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,00 
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 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 
PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.  
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Expoziční scénář č. 5 
1. Stručný název scénáře expozice: Krycí vrstvy 

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu  

(syntéza) s větší možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při 
formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt)  

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které 
se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

      
 

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
         stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  
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Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10,  
PROC13, PROC14, PROC15: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 

nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 

s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného 

dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného 

procesu (syntéza) s větší možností expozice, Míchání nebo směšování v dávkových 

výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 

kontakt), Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 

(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 

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

specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 

plnicí linka, včetně odvažování), Aplikace válečkem nebo štětcem, Úprava předmětů 

máčením a poléváním, Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 

vytlačováním, peletizací, Použití jako laboratorního reagentu   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
       stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití): Silně těkavá kapalina  

Tenze par: 5-100 hPa  

Procesní teplota: 20°C 

Frekvence a doba používání    

Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců: Předpokládá se, že je implementován 
dobrý základní standard pracovní hygieny. 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC1  S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), s odběrem 
vzorků, Použití v systémech s krytou manipulací, 
PROC2  

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Tvorba filmu - intenzivní sušení (50 - 100°C) .  
Vypálení (> 100°C). Vytvrzení UV/EB zářením, 
PROC2 

 S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Mísicí operace (uzavřené systémy), Obecné 
expozice (uzavřené systémy), PROC3 

S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Tvorba filmu - sušení vzduchem, stlačováním, 
vytlačováním nebo peletizací, PROC4, PROC14 

Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření. 

Příprava materiálu pro použití, Mísicí operace 
(otevřené systémy), PROC5 

Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření. 
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Rozprašování (automatické/robotické), PROC7  

Ručně, Rozprašování, PROC7 (otevřené systémy),  
Provádějte ve větraném boxu s laminárním 
prouděním vzduchu. 

Přenosy materiálu, PROC8a, PROC8b 

Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného 
nebo řízeného větrání (5 až 15 výměn vzduchu 
za hodinu). : Před rozpojením vyčistěte 
přepravní linky. 

Aplikace válečkem, rozstřikováním, poléváním,  

PROC10  
Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření. 

Máčení, ponořování a lití, PROC13 Zamezte ručnímu styku s mokrými součástmi. 

Laboratorní činnosti, PROC15 
Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Přenosy materiálu, Přepravy kovových sudů/dávek 
Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Přemístění/vylévání z kontejnerů,  
PROC9 Výroba nebo příprava výrobků 
tabletováním, 

Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření. 

 

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

Přispívající 
scénář  

Metoda 
hodnocení 
expozice  

Specifické 
podmínky  

Hodnota  Hladina expozice  RCR  

PROC1  ECETOC TRA  Vdechnutí   0,01 ppm  0,0  

  Styk s kůží   0,34 mg/kg/den  0,0  
PROC2  ECETOC TRA  Vdechnutí   10 ppm  0,0  

  Styk s kůží   1,37 mg/kg/den  0,0  
PROC2  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   1,37 mg/kg/den  0,0  

PROC3  ECETOC TRA  Vdechnutí   25 ppm  0,1  

  Styk s kůží   0,34 mg/kg/den  0,0  

PROC4  ECETOC TRA  Vdechnutí   20 ppm  0,1  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,0  
PROC5  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   13,71 mg/kg/den  0,0  

PROC7  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   42,86 mg/kg/den  0,0  

PROC7  ECETOC TRA  Vdechnutí   75 ppm  0,4  

  Styk s kůží   42,86 mg/kg/den  0,0  

PROC8a  ECETOC TRA  Vdechnutí   75 ppm  0,2  

  Styk s kůží   13,71 mg/kg/den  0,0  
PROC8b  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  
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  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,0  
PROC10  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   27,43 mg/kg/den  0,0  
PROC13  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   0,69 mg/kg/den  0,0  
PROC15  ECETOC TRA  Vdechnutí   10 ppm  0,0  

  Styk s kůží   0,34 mg/kg/den  0,0  
PROC9  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,0  
PROC14  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,2  

  Styk s kůží   3,43 mg/kg/den  0,0  

 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  
Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.  
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Expoziční scénář č. 6 
1. Stručný název scénáře expozice: Krycí vrstvy 

Hlavní skupiny uživatelů  :  
SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:  
SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při 
formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené 
používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve venkovních prostorách  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  
ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 

systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v 

otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
         stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  
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Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, 
PROC19: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v 
rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo 
formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, 
Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů 
(více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních, Aplikace válečkem nebo štětcem, Neprůmyslové nástřikové techniky, Úprava 
předmětů máčením a poléváním, Použití jako laboratorního reagentu, Ruční míšení s úzkým 
kontaktem a pouze za použití POO   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
       stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalina, tenze par 0,5 - 10 kPa 

Tenze par: 5-100 hPa  

Procesní teplota: 20°C 

Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců: Předpokládá se, že je implementován 
dobrý základní standard pracovní hygieny. 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC1  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů 
a kontejnerů., PROC2  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), Použití 
v systémech s krytou manipulací, PROC2  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Příprava materiálu pro použití, PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Tvorba filmu - sušení vzduchem, Venkovní, 
PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Tvorba filmu - sušení vzduchem, Vnitřní, 
PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Příprava materiálu pro použití, Vnitřní, 
PROC5  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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Příprava materiálu pro použití, Venkovní, 
PROC5  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přenosy materiálu, Přepravy kovových 
sudů/dávek, PROC8a, PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, 
poléváním, Vnitřní, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Aplikace válečkem, rozstřikováním, 
poléváním, Venkovní, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Ručně, Rozprašování, Vnitřní, PROC11  
: Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným 
krytem.  

Ručně, Rozprašování, Venkovní, PROC11  : Zabezpečená operace se provádí venku.  

Máčení, ponořování a lití, Vnitřní, PROC13  
: Zamezte ručnímu styku s mokrými součástmi., 
Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci 
expozice.  

Máčení, ponořování a lití, Venkovní, PROC13  
: Zamezte ručnímu styku s mokrými součástmi., 
Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci 
expozice.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Ruční aplikace - prstové barvy, pastelové 
barvy, lepidla, Vnitřní, PROC19  

: Zajistěte, aby byly otevřeny dveře a okna.  

Ruční aplikace - prstové barvy, pastelové 
barvy, lepidla, Venkovní, PROC19  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

 

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,0 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,0 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,1 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,0 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,1 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,0 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,1 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,0 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 
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  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,0 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,1 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,7 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,1 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,0 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,0 

PROC19 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  141,43 mg/kg/den 0,2 

PROC19 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  141,43 mg/kg/den 0,2 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.  
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Expoziční scénář č. 7 
1. Stručný název scénáře expozice: krycí vrstvy  

Hlavní skupiny 
uživatelů  

: SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = 
spotřebitelé)  

Oblasti koncového 
použití  

: SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká  
 veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického 
produktu  

:
  

PC1: lepidla, těsnící prostředky 
PC4: nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky 
PC8: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců) 
PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů 
PC9c: barvy nanášené prsty 
PC9b: plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína 
PC15: přípravky pro úpravu nekovových povrchů 
PC18: inkoust a tonery 
PC23: přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, 
impregnaci a péči 
PC24: emulze, vazelíny a olejové separátory 
PC31: leštidla a voskové směsi 
PC34: přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci textilií; 
včetně bělicích činidel a dalších pomocných látek používaných při 
výrobním procesu 

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

: ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené 
používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC1, PC4, PC8, PC9, PC15, 
PC18, PC23, PC24, PC31, PC34: lepidla, těsnící prostředky, nemrznoucí směsi a odmrazující 
výrobky, biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců), Nátěry a barvy, 
plniva, tmely, ředidla, přípravky pro úpravu nekovových povrchů, inkoust a tonery, přípravky na 
vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, impregnaci a péči, emulze, vazelíny a olejové 
separátory, leštidla a voskové směsi, přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci 
textilií; včetně bělicích činidel a dalších pomocných látek používaných při výrobním procesu   
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Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu: : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 % 

Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalná látka 

Tenze par: 60,2 hPa 

Použité množství 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 13.800 g. 

Frekvence a doba používání    

Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně. 

Zahrnuje expozici až 6 hodin na událost 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Velikost prostoru: 20 m3  
Poznámky: předpokládá se použití s běžným větráním, Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití 
za teploty prostředí  
 

Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Tmely, Lepidla, použití pro koníčky  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 9 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 4 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Tmely, Lepidla, použití pro kutilství 
(lepidlo na koberce, lepidlo na dlaždice, lepidlo na dřevěné parkety)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 1 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 110,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 6.390 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 6 hodin na událost, Nebyla 
označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Tmely, Lepidlo ve spreji  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 85 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 4 hodin na událost, Nebyla 
označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky. 
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Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Tmely  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 75 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 1 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Mytí oken auta  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití 
množství až 0,5 g, Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 
0,02 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Nalití do chladiče  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.000 g, Zahrnuje 
použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Rozmrazovač zámků  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 214,40 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 4 g, Zahrnuje použití 
v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití v místnosti 
o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,25 hodin na událost, Nebyla označena 
žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců), 
Čističe, kapaliny (univerzální čisticí prostředky, produkty pro hygienu, 
podlahové čističe, čističe skla, čističe koberců, čističe koberců, čističe 
kovů)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 5 %, Zahrnuje používání 
až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 
1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 27 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,33 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky. 

Způsob 
provedení  

: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců), 
Čističe, spreje (univerzální čisticí prostředky, produkty pro hygienu, 
čističe skla) 

Spotřebitelská 
opatření 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 15 %,  

Zahrnuje používání až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje 
frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 
428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 35 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
0,17 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky. 

Způsob 
provedení  

povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových 
materiálů, Barva bohatá na rozpouštědla, vysoce pevná, na vodní bázi 

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 27,5 %, Zahrnuje 
používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 744 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,20 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky. 

Způsob 
provedení  

: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 

Spotřebitelská 
opatření  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 2 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití 
množství až 215 g, Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným 
větráním,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 
0,33 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky. 

 
 
 
 



 

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

Strana 38 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Způsob 
provedení  

povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových 
materiálů, Odstraňovače (odstraňovače barvy, lepidla, tapety, tmelu) 

Spotřebitelská 
opatření  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 3 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 491 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,00 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky. 

Způsob 
provedení  

plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, Výplně a tmel  

 

Spotřebitelská 
opatření 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 2 %. Zahrnuje 
používání až 12 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 85 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 4 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 

uvedené provozní podmínky. 

Způsob provedení  : plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, Omítky a vyrovnávače podlahy  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 2 %, Zahrnuje používání 
až 12 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 1 krát 
denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není uvedeno 
jinak, zahrnuje použití množství až 13.800 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,00 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, Modelovací hlína  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 10 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 254,40 cm2, Při 
každém použití se předpokládá spolknutí množství 1 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : barvy nanášené prsty  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 254,40 cm2, Při 
každém použití se předpokládá spolknutí množství 1,35 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nepoužívejte výrobek v koncentraci 
vyšší než 15 %.  
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Způsob provedení  : přípravky pro úpravu nekovových povrchů, Barva bohatá na 
rozpouštědla, vysoce pevná, na vodní bázi  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 27,5 %, Zahrnuje 
používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 744 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,20 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky pro úpravu nekovových povrchů, Konzerva s aerosolovým 
sprejem  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 2 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 215 
g, Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,33 
hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik 
mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky pro úpravu nekovových povrchů, Odstraňovače 
(odstraňovače barvy, lepidla, tapety, tmelu)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 3 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 491 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,00 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky. 

Způsob provedení  : inkoust a tonery  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 10 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 71,40 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 40 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,20 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, 
impregnaci a péči, Leštidla, vosk / krémy (podlaha, nábytek, boty)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 29 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 430,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 56 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,33 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné úpravy, 
impregnaci a péči, Leštidla, sprej (nábytek, boty)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 8 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 430,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 56 g, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,33 hodin na událost, Nebyla 
označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Kapaliny  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 4 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.200 g, Zahrnuje použití v jedné 
garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití v místnosti 
o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na událost, Nebyla označena 
žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Pasty  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, Zahrnuje 
používání až 10 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 34 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Spreje  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání 
až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 73 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : leštidla a voskové směsi, Leštidla, vosk / krémy (podlaha, nábytek, 
boty)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 29 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 430,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 142 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 1,23 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : leštidla a voskové směsi, Leštidla, sprej (nábytek, boty)  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %,  

Zahrnuje používání až 8 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 430,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 35 g, Předpokládá se 
použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,33 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci textilií; včetně 
bělicích činidel a dalších pomocných látek používaných při výrobním 
procesu  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 10 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 115 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 1 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  

 

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví 

 

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Hodnota 
Hladina 
expozice 

RCR 

PC1 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 1,8 mg/kg/den 0,01 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 135 mg/m3 0,16 

PC1 ECETOC TRA Styk s kůží,  21,4 0,00 
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Chronické účinky mg/kg/den 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 

225000 
mg/m3 

0,33 

PC1 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

1,8 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 3825 mg/m3 0,02 

PC1 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

1,8 
mg/kg/den 

0,01 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 5850 mg/m3 0,66 

PC4 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 0,1 mg/m3 0,00 

PC4 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

14,3 
mg/kg/den 

0,11 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 

5882,4 
mg/m3 

0,10 

PC4 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

17,9 
mg/kg/den 

0,06 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 58,8 mg/m3 0,01 

PC8 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

85,8 
mg/kg/den 

0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,08 
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Požití, 

Chronické účinky 
 1500 mg/m3 0,00 

PC8 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

71,5 
mg/kg/den 

0,22 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 6250 mg/m3 0,09 

PC8 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

28,6 
mg/kg/den 

0,11 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 350 mg/m3 0,06 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

35,7 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 93750 mg/m3 0,43 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

35,7 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 32500 mg/m3 0,09 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 7500 mg/m3 0,39 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

128,6 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 90000 mg/m3 0,06 
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PC9b ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 6 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 50000 mg/m3 0,05 

PC9b ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 

142,9 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 

> 999999 
mg/m3 

0,25 

PC9b ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 25,4 mg/kg/den 0,01 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 10 mg/kg/den 0,77 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 0 mg/m3 0,00 

PC9c ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 

127,2 
mg/kg/den 

0,12 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 68 mg/kg/den 0,78 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 0 mg/m3  

PC15 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 35,7 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 93750 mg/m3 0,17 

PC15 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 35,7 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 32500 mg/m3 0,09 

PC15 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 
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Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 7500 mg/m3 0,39 

PC15 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 

128,6 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 90000 mg/m3 0,06 

PC18 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 1,2 mg/kg/den 0,02 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 200 mg/m3 0,57 

PC23 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 1400 mg/m3 0,57 

PC23 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 71,5 g/kg/den 0,11 

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 1400 mg/m3  0,20  

PC24  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 g/kg/den  0,24  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 125000 g/m3  0,04  

PC24  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 28,6 g/kg/den  0,05  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 0 mg/m3  0,00  
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PC24  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 35,7 g/kg/den  0,11  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 7500 mg/m3  0,14  

PC31  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 g/kg/den  0,01  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 13750 mg/m3  0,12  

PC31  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 g/kg/den  0,11  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 3375 mg/m3  0,12  

PC34  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 14,3 
mg/kg/den  

0,00  

  Požití, Chronické 
účinky 

 

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, 
Chronické účinky  

 575 mg/m3  0,40  

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 8 
1. Stručný název scénáře expozice: čisticí prostředky 

 

Hlavní skupiny uživatelů  
:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů 

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 
odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo 
formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností  

expozice, Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů 
ve specializovaných zařízeních, Aplikace válečkem nebo štětcem, Úprava předmětů máčením 
a poléváním   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu: : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno). Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalina, tenze par 0,5 - 10 kPa 

Tenze par: 5 - 100 hPa 

Procesní teplota: 20 °C 

 

Použité množství 

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 13.800 g. 

Frekvence a doba používání    

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců :  
Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C., Předpokládá se, že je implementován 
dobrý základní standard pracovní hygieny.  
 

Přispívající scénář:  Opatření k řízení rizik 

Velkoobjemové přepravy, PROC8a  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  
Automatizované procesy s (polo)uzavřenými 
systémy., Použití v systémech s krytou 
manipulací,  
PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Automatizované procesy s (polo)uzavřenými 
systémy., Přepravy kovových sudů/dávek, Použití 
v systémech s krytou manipulací, PROC3  

: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Použití čisticích přípravků v uzavřených 
systémech, PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., PROC8b  

: Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Použití v dávkových procesech s krytou 
manipulací, PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  
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Odmašťování malých předmětů v čisticí stanici, 
PROC13  

: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Čištění nízkotlakovými ostřikovači, PROC10  
: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

Čištění vysokotlakovými ostřikovači, PROC7  
: Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného 
nebo řízeného větrání (5 až 15 výměn vzduchu 
za hodinu).  

Ručně, Povrchy, Čištění, bez rozprašování, 
PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická 
opatření.  

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,0 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,0 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,1 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,0 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,0 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,0 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  75 ppm 0,4 

  Styk s kůží  42,86 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 9 
1. Stručný název scénáře expozice: čisticí prostředky 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

Kategorie 
uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené 
používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13: Použití v rámci 
nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. 
odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo 
formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Aplikace válečkem nebo 
štětcem, Neprůmyslové nástřikové techniky, Úprava předmětů máčením a poléváním   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak  
                                                                             stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalina, tenze par 0,5 - 10 kPa 

Tenze par: 5 - 100 hPa 

Procesní teplota: 20 °C 

Použité množství 
nepoužitelné 

Frekvence a doba používání    

Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců :  
Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C., Předpokládá se, že je implementován 
dobrý základní standard pracovní hygieny. 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Automatizované procesy s (polo)uzavřenými 
systémy., Použití v systémech s krytou 
manipulací, PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Automatizované procesy s (polo)uzavřenými 
systémy., Přepravy kovových sudů/dávek, 
Použití v systémech s krytou manipulací, 
PROC3  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Poloautomatický proces. (např. 
poloautomatická aplikace produktů  

na ošetřování podlahy a údržbu), PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., PROC8a  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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Ručně, Povrchy, Čištění, Máčení, ponořování a 
lití, PROC13  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění nízkotlakovými ostřikovači, Valení, 
kartáčování, bez rozprašování, PROC10 

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění vysokotlakovými  ostřikovači, 
Rozprašování, Vnitřní, PROC11  

: Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. 
Přirozené větrání probíhá dveřmi, okny atd. 
Vzduch pro řízená větrací zařízení je dodáván 
nebo odstraňován hnaným ventilátorem.  

Čištění vysokotlakovými ostřikovači, 
Rozprašování, Venkovní, PROC11  

: Omezení obsahu látky v produktu do 5 %. 
Zabezpečená operace se provádí venku.  

Ručně, Povrchy, Čištění, Rozprašování, PROC10  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Ad hoc ruční aplikace rozprašovací soupravou, 
máčením, atd., Valení, kartáčování, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Ad hoc ruční aplikace rozprašovací soupravou, 
máčením, atd., Valení, kartáčování, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Použití čisticích přípravků v uzavřených 
systémech, Venkovní, PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění lékařských nástrojů, PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívají
cí scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,1 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,0 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,1 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,0 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 
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PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,7 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,1 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  35 ppm 0,2 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,1 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. 
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Expoziční scénář č. 10 
1. Stručný název scénáře expozice: čisticí prostředky 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického produktu  :  PC3: osvěžovače vzduchu  

PC4: nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky  

PC8: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 
škůdců)  

PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů  

PC9c: barvy nanášené prsty  

PC9b: plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína  

PC24: emulze, vazelíny a olejové separátory  

PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel)  

PC38: přípravky pro svařování a pájení (pomocí obalovaných 
nebo trubičkových elektrod), tavidla  

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí  

: ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi 
rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC3, PC4, PC8, PC9, PC24, 
PC35, PC38: osvěžovače vzduchu, nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, biocidní výrobky 
(např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců), Nátěry a barvy, plniva, tmely, ředidla, emulze, 
vazelíny a olejové separátory, prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel), přípravky pro svařování a pájení (pomocí obalovaných nebo trubičkových 
elektrod), tavidla   

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %  
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Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  

Tenze par: 60,2 hPa  

Použité množství 

Poznámky: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 13.800 g  

Frekvence a doba používání    

Poznámky: zahrnuje expozici až 4 hodin na událost, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice: Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití za teploty prostředí, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, předpokládá se použití s běžným větráním 

Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 

ochrana osob a hygiena)  

Způsob provedení  
osvěžovače vzduchu, Péče o vzduch, okamžitá opatření 
(aerosolové rozprašovače)  

Spotřebitelská opatření  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 4 krát denně, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 0,1 g. Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
0,25 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  
osvěžovače vzduchu, Péče o vzduch, okamžitá opatření 
(aerosolové rozprašovače), jen pomocná látka  

Spotřebitelská opatření  

Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 4 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 0,1 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,25 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  
osvěžovače vzduchu, Péče o vzduch, následná opatření 
(pevné a tekuté), jen pomocná látka  

Spotřebitelská opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 35,73 cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje 
použití množství až 0,48 g, Předpokládá se použití v místnosti 
o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 8 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  osvěžovače vzduchu, Péče o vzduch, následná opatření 
(pevné a tekuté)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 35,73 cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje 
použití množství až 0,48 g, Předpokládá se použití v místnosti 
o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 8 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Mytí oken auta  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 0,5 g, Zahrnuje 
použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje 
expozici až 0,02 hodin na událost, Nebyla označena žádná 
specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Nalití do 
chladiče  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 2.000 g, Zahrnuje použití v jedné 
garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Rozmrazovač 
zámků  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 214,40 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 4 g, Zahrnuje použití v jedné 
garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,25 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 
škůdců), jen pomocná látka, Produkty na praní a mytí 
nádobí  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 15 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,5 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 
škůdců), jen pomocná látka, Čističe, kapaliny (univerzální 
čisticí prostředky, produkty pro hygienu, podlahové čističe, 
čističe skla, čističe koberců, čističe koberců, čističe kovů) 

Spotřebitelská opatření  Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 27 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,33 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 
škůdců), jen pomocná látka, Čističe, kapaliny (univerzální 
čisticí prostředky, produkty pro hygienu, podlahové 
čističe, čističe skla, čističe koberců, čističe koberců, čističe 
kovů)  

Spotřebitelská opatření  Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 35 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky pro svařování a pájení (pomocí obalovaných 
nebo trubičkových elektrod), tavidla  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 12 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 1 
hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k 
řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů, Barva bohatá na rozpouštědla, 
vysoce pevná, na vodní bázi  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 27,5 %, 
Zahrnuje používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 744 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,20 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů, Konzerva s aerosolovým sprejem  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 2 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 215 g, Zahrnuje 
použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním. Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 
0,33 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky. 

Způsob provedení  : povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů, Odstraňovače (odstraňovače 
barvy, lepidla, tapety, tmelu) 

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 3 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 491 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,00 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, Výplně a tmel  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, 
Zahrnuje používání až 12 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 35,73 cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje 
použití množství až 85 g, Předpokládá se použití v místnosti 
o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 4 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, Omítky 
a vyrovnávače podlahy  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 2 %, 
Zahrnuje používání až 12 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 13.800 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 2,00 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, Modelovací hlína  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 254,40 cm2, Při každém použití se 
předpokládá spolknutí množství 1 g, Nebyla označena žádná 
specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : barvy nanášené prsty  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 254,40 cm2, Při každém použití se 
předpokládá spolknutí množství 1,35 g, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, Nepoužívejte výrobek 
v koncentraci vyšší než 15 %.  

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Kapaliny  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, 
Zahrnuje používání až 4 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 468,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 2.200 g, Zahrnuje použití v jedné 
garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky. 

Způsob provedení  emulze, vazelíny a olejové separátory, Pasty  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, 
Zahrnuje používání až 10 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 468,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 34 g, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Spreje  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 73 g, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel), Čističe, kapaliny (univerzální čisticí 
prostředky, produkty pro hygienu, podlahové čističe, 
čističe skla, čističe koberců, čističe kovů)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 857,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 27 g, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,33 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel), Čističe, spreje (univerzální čisticí 
prostředky, produkty pro hygienu, čističe skla)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 35 g, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : Čističe, spreje (univerzální čisticí prostředky, produkty 
pro hygienu, čističe skla)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 128 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt 
s kůží o ploše až 428,00 cm2, Pokud není uvedeno jinak, 
zahrnuje použití množství až 35 g, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na 
událost  
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Způsob provedení  : přípravky pro svařování a pájení (pomocí obalovaných 
nebo trubičkových elektrod), tavidla  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, 
Zahrnuje používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, 
zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, Pokud není 
uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 12 g,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje 
expozici až 1 hodin na událost  

 

 

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota 
Hladina 
expozice 

RCR 

PC3 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

11,9 
mg/kg/den 

0,45 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 1000 mg/m3 0,00 

PC3 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 11,9 mg/kg/den 0,45 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 1000 mg/m3 0,00 

PC3 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 250 mg/m3 0,01 

PC3 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 250 mg/m3 0,01 
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PC4 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 0,1 mg/m3 0,00 

PC4 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 14,3 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 5882,4 mg/m3 0,10 

PC4 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 17,9 mg/kg/den 0,06 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 58,8 mg/m3 0,01 

PC8 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 85,8 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 1500 mg/m3 0,08 

PC8 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,22 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 6250 mg/m3 0,09 

PC8 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 28,6 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 350 mg/m3 0,06 

PC9a 
ECETOC 

TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

35,7 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 
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Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 93750 mg/m3 0,43 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

35,7 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 32500 mg/m3 0,17 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 7500 mg/m3 0,39 

PC9a ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

128,6 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 90000 mg/m3 0,06 

PC9b ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 6 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 50000 mg/m3 0,60 

PC9b ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

124,9 
mg/kg/den 

0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 

>999999 
mg/m3 

0,25 

PC9b ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

25,4 
mg/kg/den 

0,01 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 10 mg/kg/den 0,77 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 0 mg/m3 0,00 

PC9c ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

127,2 
g/kg/den 

0,12 
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Požití, 

Chronické účinky 
 68 mg/kg/den 0,78 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 0 mg/m3  

PC24 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

71,5 
mg/kg/den 

0,24 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 

125000 
mg/m3 

0,04 

PC24 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

28,6 
mg/kg/den 

0,05 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 0 mg/m3 0,00 

PC24 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 

35,7 
mg/kg/den 

0,11 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 7500 mg/m3 0,14 

PC35 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 85,8 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 1500 mg/m3 0,08 

PC35 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,22 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 6250 mg/m3 0,09 

PC35 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 28,6 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 350 mg/m3 0,06 
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PC38 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 120 mg/m3 0,11 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 11 
1. Stručný název scénáře expozice: Práce na naftových vrtech 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které 
se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného 
dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného 
procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky 
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nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  

Tenze par: 60,2 hPa  

Použité množství  

Poznámky: Nepoužitelné. 

Frekvence a doba používání   

Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

PROC8b  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

PROC8b  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

PROC3  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC4, Aerosoly  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Odběr vzorků z procesu, PROC3  : Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál.  

Před rozpojením vyčistěte přepravní linky., Dálkově větráním 
odstraňované páry.  

Obecné expozice (uzavřené 
systémy), PROC1  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Lití z malých kontejnerů, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené  
systémy), PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  2,5 ppm 0,01 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,00 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

PROC2  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 12 
1. Stručný název scénáře expozice: Maziva 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 
plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně 
otevřeném procesu  

PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek  

Kategorie uvolňování 
do životního 
prostředí  

:
  

ERC4, ERC7: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití látek 
v uzavřených systémech  

 

 

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4, ERC7: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají 
součástí předmětů, Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  
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Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13,  PROC17, 
PROC18: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití 
v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza 
nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností 
expozice, Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 
plnicí linka, včetně odvažování), Aplikace válečkem nebo štětcem, Úprava předmětů máčením 
a poléváním, Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu, 
Mazání za vysokoenergetických podmínek   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené 
systémy), PROC1, PROC2, PROC3  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (otevřené 
systémy), PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené 
systémy), PROC4, Aerosoly  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  

: Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál.  

Před rozpojením vyčistěte přepravní linky., Dálkově větráním 
odstraňované páry. Noste vhodné rukavice testované podle 
EN 374.  

Plnění / příprava vybavení z 
kovových sudů a kontejnerů.,  

PROC8a, PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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Původní prvonáplň pro zařízení, 
PROC9  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Provoz a mazání otevřeného  

vysokoenergetického zařízení,  

PROC17  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení, 
PROC17, Aerosoly 

: Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu emisí., 
Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

  

Provoz a mazání otevřeného  

vysokoenergetického zařízení,  

PROC18  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení,  

PROC18, Aerosoly  

: Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu emisí., 
Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Manuální nanášení pomocí válečku 
nebo štětců, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Úprava ponořováním a poléváním, 
PROC13  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Rozprašování, PROC7  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace nebo 
uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání u otvorů.  

Rozprašování, PROC7, Aerosoly  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace nebo 
uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání u otvorů.  

Údržba (dílů větších zařízení) a 
nastavení stroje, PROC8b  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace nebo 
uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání u otvorů.  

Údržba (dílů větších zařízení) a 
nastavení stroje, PROC8b,  

Zvýšená teplota  
: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Údržba malých položek, PROC8a  
: Zamezte ručnímu styku s mokrými součástmi., Zbytky 
zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo následné 
recyklace.  

Přepracování vyřazených výrobků, 
PROC9  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

Skladování, PROC1, PROC2  
: Látku uskladněte v uzavřeném systému., Zamezte odběru 
vzorků ponořením.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 
PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  4 ppm 0,40 
  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC18 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC18 ECETOC TRA Vdechnutí  4 ppm 0,40 
  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  12,5 ppm 0,06 
  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  1 ppm 0,10 
  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 
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PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,74 
  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,08 

PROC2  Styk s kůží  0,14 mg/kg/den 0,00 
 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 13 
1. Stručný název scénáře expozice: Maziva 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně 
otevřeném procesu  

PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek  

PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla 
a tlaku v uzavřených systémech  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání výrobních 
pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi 
rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách  
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2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních 
pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené 
používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání 
látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, 
PROC20: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití 
v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza 
nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností 
expozice, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Aplikace 
válečkem nebo štětcem,  

Neprůmyslové nástřikové techniky, Úprava předmětů máčením a poléváním, Lubrikace při 
působení vysokých energií a při částečně otevřeném procesu, Mazání za vysokoenergetických 
podmínek, Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených 
systémech   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalina, tenze par 0,5 - 10 kPa  
Tenze par : 5 - 100 hPa  
Procesní teplota : 20 °C 
Použité množství    
Poznámky: Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání   
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 
 



 

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

Strana 78 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců 
Předpokládá se použití při teplotě okolí nepřekračující 20°C., Předpokládá se, že je implementován 
dobrý základní standard pracovní hygieny. 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC1, 
PROC2, PROC3  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  

PROC20  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), PROC4, 
Aerosoly  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., Specializovaný objekt, PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., Nespecializovaný objekt, PROC8a  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení, Vnitřní, PROC17  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení., 
Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu 
emisí.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení, Vnitřní, PROC18  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení., 
Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu 
emisí.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení, Venkovní, 
PROC17, PROC18, Aerosoly  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení., 
Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu 
emisí.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení, Venkovní, 
PROC17  

: Zabezpečená operace se provádí venku.  

Provoz a mazání otevřeného 
vysokoenergetického zařízení, Venkovní, 
PROC17, Aerosoly  

: Zamezte provádění operace déle než 4 hodiny., 
Omezení obsahu látky v produktu do 5 %.  

Zabezpečená operace se provádí venku.  

Údržba (dílů větších zařízení) a nastavení 
stroje, PROC8b  

: Může-li dojít ke styku s teplým (> 50°C) 
produktem, zajistěte podtlakové větrání v místě 
zdroje emisí.  

Údržba (dílů větších zařízení) a nastavení 
stroje, PROC8b  

: Může-li dojít ke styku s teplým (> 50°C) 
produktem, zajistěte podtlakové větrání v místě 
zdroje emisí.  
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Údržba malých položek, PROC8a  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do 
likvidace nebo následné recyklace. Noste dýchací 
masku vyhovující EN 140 s typem filtru A/P2 nebo 
lepším.  

Servis motorových  maziv, PROC9  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, s lokálním podtlakovým odvětráváním, 
PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, bez lokálního podtlakového 
odvětrávání, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, bez lokálního podtlakového 
odvětrávání,PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Rozprašování, PROC11  
: Minimalizujte expozici částečným zakrytím 
operace nebo uzavřením zařízení a zajistěte 
podtlakové větrání u otvorů.  

Rozprašování, PROC11  

: Zamezte provádění operace déle než 4 hodiny.  

 Noste dýchací masku vyhovující EN 140 s typem 
filtru A/P2 nebo lepším.  

Úprava ponořováním a poléváním, PROC13  
: Minimalizujte expozici částečným zakrytím 
operace nebo uzavřením zařízení a zajistěte 
podtlakové větrání u otvorů.,  

Úprava ponořováním a poléváním, PROC13  

Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. 
Přirozené větrání probíhá dveřmi, okny atd. Vzduch 
pro řízená větrací zařízení je dodáván nebo 
odstraňován hnaným ventilátorem. Poskytněte čas 
k odtečení produktu z pracoviště. Noste dýchací 
masku vyhovující EN 140 s typem filtru A/P2 nebo 
lepším. 

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC20 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,71 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 g/kg/den 0,02 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  40 ppm 0,20 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC18 ECETOC TRA Vdechnutí  60 ppm 0,30 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC17 

PROC18 
ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  140 ppm 0,69 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 
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PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  4,2 ppm 0,42 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,02 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,02 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

 ECETOC TRA Vdechnutí  4 ppm 0,4 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  
107,14 

mg/kg/den 
0,00 

 ECETOC TRA Vdechnutí  2 ppm 0,2 

  Styk s kůží  
107,14 

mg/kg/den 
0,12 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  1 ppm 0,1 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  3 ppm 0,3 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 14 
1. Stručný název scénáře expozice: Maziva 

 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického 
produktu  

   PC1: lepidla, těsnící prostředky  

PC24: emulze, vazelíny a olejové separátory  

PC31: leštidla a voskové směsi  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

: ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi 
rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 
Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC1, PC24, PC31: lepidla, 
těsnící prostředky, emulze, vazelíny a olejové separátory, leštidla a voskové směsi   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 6.390 g 
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, zahrnuje expozici až 6 
hodin na událost 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice: Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 cm2  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití za teploty prostředí, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, předpokládá se použití s běžným větráním  
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Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Lepidla, použití pro koníčky  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 9 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 4 hodin na 
událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo 
uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Lepidla, použití pro kutilství (lepidlo 
na koberce, lepidlo na dlaždice, lepidlo na dřevěné parkety)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 1 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 110,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 6.390 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
6 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Lepidlo ve spreji  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 85 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
4 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : lepidla, těsnící prostředky, Tmely  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 30 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 35,73 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 75 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
1 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Kapaliny  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 4 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.200 g, 
Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin 
na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik 
mimo uvedené provozní podmínky. 



 

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

Strana 85 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Pasty  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, Zahrnuje 
používání až 10 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 34 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena 
žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : emulze, vazelíny a olejové separátory, Spreje  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 6 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 73 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
0,17 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k 
řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : leštidla a voskové směsi, Leštidla, vosk / krémy (podlaha, nábytek, 
boty)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 29 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 430,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 142 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
1,23 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k 
řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : leštidla a voskové směsi, Leštidla, sprej (nábytek, boty)  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 8 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 430,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 35 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
0,33 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k 
řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář  

Metoda 
hodnocení 
expozice  

Specifické 
podmínky  

Hodnota  Hladina expozice  RCR  

PC1  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 1,8 mg/kg/den  0,01  

  Požití,   0 mg/kg/den  0,00  

  Chronické účinky     

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 135 mg/m3  0,10  

PC1  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 21,4 mg/kg/den  0,00  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 147985,2 mg/m3  0,20  

PC1  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 1,8 mg/kg/den  0,01  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 3825 mg/m3  0,91  

PC1  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 1,8 mg/kg/den  0,01  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 5850 mg/m3  0,40  

PC24  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 mg/kg/den  0,24  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 125000 mg/m3  0,04  
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PC24  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 28,6 mg/kg/den  0,05  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 0 mg/m3  0,00  

PC24  ECETOC TRA  Styk s kůží, chronické 
účinky  

 35,7 mg/kg/den  0,11  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 7500 mg/m3  0,14  

PC31  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 mg/kg/den  0,01  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 13750 mg/m3  0,12  

PC31  ECETOC TRA  Styk s kůží, chronické 
účinky  

 71,5 mg/kg/den  0,11  

  Požití, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 3375 mg/m3  0,12  

 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 15 
1. Stručný název scénáře expozice: Kapaliny na opracování kovů 

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového použití  :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech 
při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 
kontakt)  

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně 
otevřeném procesu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  
ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  
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Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  
Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, 
PROC17: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití 
v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo 
formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, 
Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů 
(více stadií a/ nebo významný kontakt), Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do 
malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Aplikace válečkem nebo 
štětcem, Úprava předmětů máčením a poléváním, Lubrikace při působení vysokých energií 
a při částečně otevřeném procesu   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2, PROC3  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  
: Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál. Před 
rozpojením vyčistěte přepravní linky., Dálkově větráním 
odstraňované páry.  
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Plnění / příprava vybavení z kovových 
sudů a kontejnerů., PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových 
sudů a kontejnerů., PROC5  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových 
sudů a kontejnerů.,  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC9   

Odběr vzorků z procesu, PROC8b  : Použijte vyhrazené zařízení.  

Operace obrábění kovů, PROC17  : Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Úprava ponořováním a poléváním, 
PROC13  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Poskytněte čas k odtečení produktu z pracoviště.  

Rozprašování, PROC7  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace 
nebo uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání 
u otvorů.  

Rozprašování, PROC7, Aerosoly  
: Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace 
nebo uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání 
u otvorů.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, PROC10  

: Zamezte vystřikování.  

Automatické válcování/tváření kovů, 
PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Poloautomatické válcování/tváření kovů, 
PROC17  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Poloautomatické válcování/tváření kovů, 
PROC17, Aerosoly  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace 
nebo uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání 
u otvorů.  

Poloautomatické válcování/tváření kovů, 
PROC4  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Čištění a údržba zařízení,  

Specializovaný objekt, PROC8b  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace 
nebo následné recyklace.  

Čištění a údržba zařízení,  

Nespecializovaný objekt, PROC8a  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace 
nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  42,86 mg/kg/den 0,00 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  4 ppm 0,40 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  0,14 mg/kg/den 0,00 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  2 ppm 0,20 
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  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,01 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 16 
1. Stručný název scénáře expozice: Kapaliny na opracování kovů 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s 
příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 
plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně 
otevřeném procesu  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v 
otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené 
používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  
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Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17: Použití 
v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná,  

Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou 
expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace), Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně 
odvažování), Aplikace válečkem nebo štětcem, Neprůmyslové nástřikové techniky, Úprava 
předmětů máčením a poléváním, Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně 
otevřeném procesu   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 23,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání  
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC1, 
PROC2, PROC3  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., Specializovaný objekt, PROC8b  

: Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., Specializovaný objekt, PROC9  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., Nespecializovaný objekt, 
PROC8a  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Odběr vzorků z procesu, PROC8b  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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Operace obrábění kovů, PROC17  
: Postarejte se o zvýšené přirozené větrání pomocí 
mechanických prostředků.  

Operace obrábění kovů, PROC17, Aerosoly  
: Postarejte se o zvýšené přirozené větrání pomocí 
mechanických prostředků.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, s lokálním podtlakovým 
odvětráváním, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, bez lokálního podtlakového 
odvětrávání, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, bez lokálního podtlakového 
odvětrávání, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Rozprašování, s lokálním podtlakovým 
odvětráváním, PROC11  

: Postarejte se o zvýšené přirozené větrání pomocí 
mechanických prostředků.  

Rozprašování, s lokálním podtlakovým 
odvětráváním, PROC11, Aerosoly  

: Postarejte se o zvýšené přirozené větrání pomocí 
mechanických prostředků.  

Rozprašování, bez lokálního podtlakového 
odvětrávání, PROC11  

: Postarejte se o zvýšené přirozené větrání pomocí 
mechanických prostředků.  

Rozprašování, bez lokálního podtlakového 
odvětrávání, PROC11, Aerosoly  

: Postarejte se o zvýšené přirozené větrání pomocí 
mechanických prostředků. Noste dýchací masku 
vyhovující EN 140 s typem filtru A/P2 nebo lepším.  

Úprava ponořováním a poléváním, s lokálním 
podtlakovým odvětráváním, PROC13  

: Poskytněte čas k odtečení produktu z pracoviště.  

Úprava ponořováním a poléváním, bez 
lokálního podtlakového odvětrávání, PROC13  

: Poskytněte čas k odtečení produktu z pracoviště.  

Čištění a údržba zařízení, Nespecializovaný 
objekt, PROC8a  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do 
likvidace nebo následné recyklace.  

Čištění a údržba zařízení, Specializovaný 
objekt, PROC8b  

: Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Skladování, PROC1, PROC2  
: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 
PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 
  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 
  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  40 ppm 0,20 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC17 ECETOC TRA Vdechnutí  4 ppm 0,40 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,12 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  4 ppm 0,40 
  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,0 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,00 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  6 ppm 0,60 
  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,12 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
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  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 
PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  0,14 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měliby uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 17 
1. Stručný název scénáře expozice: Nadouvadla 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace) 

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC12: Použití pěnicích činidel při výrobě pěny  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC12: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci 
dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, 
včetně odvažování), Použití pěnicích činidel při výrobě pěny   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

PROC8b  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky., Pokud je to nutné, používejte 
jednotky k regeneraci par.  

PROC1  :  Nebyla identifikována žádná specifická opatření. 

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC8b  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky., Pokud je to nutné, používejte 
jednotky k regeneraci par.  

PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC8b  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC12  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,74 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,74 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  150 ppm 0,74 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
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  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC12 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 18 
1. Stručný název scénáře expozice: Pojiva a separační prostředky 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC6: Kalandrovací procesy  

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

Kategorie uvolňování 
do životního 
prostředí  

:  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které 
se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC14: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého 
uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), 
Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití 
v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Kalandrovací 
procesy, Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, 
Aplikace válečkem nebo štětcem, Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

  

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné.   
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přenosy materiálu, PROC1, PROC2, 
PROC3  

: Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8b  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Mísicí operace (uzavřené systémy), 
PROC3  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Mísicí operace (otevřené systémy), 
PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Tvarování licích forem, PROC14  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Odlévání, (otevřené systémy), PROC6  : Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu emisí.  

Odlévání, (otevřené systémy), PROC6, 
Aerosoly  

: Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu emisí.  

Rozprašování, Stroj, PROC7  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace 
nebo uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání 
u otvorů.  

Rozprašování, Stroj, PROC7, Aerosoly  
: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace 
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nebo uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání 
u otvorů.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Rozprašování, Ručně, PROC7  
: Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným 
krytem.  

Rozprašování, Ručně, PROC7, Aerosoly  
: Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným 
krytem., Oddělte činnost od jiných operací.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  

 

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 

PROC2 

PROC3 

ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,14 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  2,5 ppm 0,25 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  175 ppm 0,86 

  Styk s kůží  42,86 mg/kg/den 0,05 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
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  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  42,86 mg/kg/den 0,05 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,50 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. 
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Expoziční scénář č. 19 
1. Stručný název scénáře expozice: Pojiva a separační prostředky 

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr 
vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) 
s větší možností expozice  

PROC6: Kalandrovací procesy  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 
kompresí, vytlačováním, peletizací  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi 
rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14: Použití v rámci 
uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého 
uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), 
Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití 
v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Kalandrovací 
procesy, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Aplikace válečkem nebo štětcem, Neprůmyslové 
nástřikové techniky, Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, 
peletizací   

 
 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přenosy materiálu, (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2, PROC3  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace 
nebo následné recyklace.  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8b  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Mísicí operace (otevřené systémy), PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Mísicí operace (uzavřené systémy), PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Tvarování licích forem, PROC14  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Odlévání, (otevřené systémy), PROC6  : Omezení obsahu látky v produktu do 25 %.  

Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu emisí.  

Odlévání, (otevřené systémy), PROC6, 
Aerosoly  

: Omezení obsahu látky v produktu do 25 %.  

Zajistěte podtlakové větrání v místech výskytu emisí.  

Rozprašování, Stroj, PROC11  : Minimalizujte expozici plným vytažením krytu pro 
operaci nebo zařízení.  
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Rozprašování, Stroj, PROC11, Aerosoly  : Minimalizujte expozici plným vytažením krytu pro 
operaci nebo zařízení., Postarejte se o zvýšené 
přirozené větrání pomocí mechanických prostředků., 
Postarejte se o dobrou úroveň přirozeného nebo 
řízeného větrání (5 až 15 výměn vzduchu za hodinu)., 
Oddělte činnost od jiných operací.  

Manuální nanášení pomocí válečku nebo 
štětců, PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Rozprašování, Ručně, PROC11  : Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným 
krytem., Oddělte činnost od jiných operací.  

Rozprašování, Ručně, PROC11, Aerosoly  : Provádějte ve větraném boxu nebo s odstraněným 
krytem., Oddělte činnost od jiných operací.  

  Dávkové procesy, PROC1, PROC2 : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 
PROC2 
PROC3 

ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 
PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  6 ppm 0,60 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 
  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  3 ppm 0,30 
  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 



 

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

Strana 109 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 
  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 
PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 
PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 20 
1. Stručný název scénáře expozice: Agrochemikálie 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu  

(syntéza) s větší možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené 
používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití 
v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo 
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přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Neprůmyslové nástřikové techniky, Úprava 
předmětů máčením a poléváním.   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné.   
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přemístění/vylévání z kontejnerů, 
PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Postup míchání, PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Ruční rozprašování/zamlžování, 
PROC11  

: Zamezte provádění operace déle než 4 hodiny., Omezení 
obsahu látky v produktu do 25 %.  

Strojní rozprašování/zamlžování, 
PROC11  

: Aplikujte ve větrané kabině zásobované filtrovaným 
vzduchem pod tlakem a s ochranným faktorem > 20.  

Ad hoc ruční aplikace rozprašovací 
soupravou, máčením, atd.,  

PROC13  
: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Provozování zařízení, které obsahují 
motorový olej a podobně,  

PROC8a  

: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

Zneškodnění odpadů, PROC8a  
: Zneškodněte odpad nebo použité obaly podle místních 
předpisů.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  180 ppm 0,89 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,12 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  2,14 mg/kg/den 0,00 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  0,14 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 21 
1. Stručný název scénáře expozice: Agrochemikálie 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického 
produktu  

:  PC12: hnojiva  

PC27: přípravky na ochranu rostlin  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

: ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi 
rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC12, PC27: hnojiva, 
přípravky na ochranu rostlin   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 50 g  
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 0 krát denně 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2  
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Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

Způsob provedení  : hnojiva  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 0,3 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky na ochranu rostlin  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 50 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 857,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 0,3 g, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena žádná specifická 
opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář  

Metoda 
hodnocení 
expozice  

Specifické 
podmínky  

Hodnota  Hladina expozice  RCR  

PC12  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 mg/kg/den  0,22  

  Požití,  
Chronické účinky  

 15 mg/kg/den  0,58  

  Vdechnutí,  
Chronické účinky  

 0 mg/m3  0,00  

PC27  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 71,5 mg/kg/den  0,22  

  Požití,  
Chronické účinky  

 15 mg/kg/den  0,58  

  Vdechnutí,  
Chronické účinky  

 0 mg/m3  0,00  

 
 



 

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

Strana 115 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 22 
1. Stručný název scénáře expozice: Pohonná hmota 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou 
expozici pocházející z nespáleného výrobku  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí: ERC7: Průmyslové použití 
látek v uzavřených systémech  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16: Použití v rámci uzavřeného výrobního 
procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci 
uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
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zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného výrobku   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář  Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Před 
rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
PROC8b  

: Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
Vnitřní, PROC1, PROC2  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
(uzavřené systémy), PROC16  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
(uzavřené systémy), PROC3  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  : Použijte postupy se vstupem do nádrže včetně použití 
nuceně dodávaného vzduchu. Zbytky zachyťte v 
utěsněném skladu až do likvidace nebo následné recyklace.  

Čištění nádob a kontejnerů, PROC8a  : Použijte postupy se vstupem do nádrže včetně použití 
nuceně dodávaného vzduchu. Zbytky zachyťte v 
utěsněném skladu až do likvidace nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému., Zamezte odběru 
vzorků ponořením.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 
  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 
PROC16 ECETOC TRA Vdechnutí  5 ppm 0,02 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 
PROC1 
PROC2 

ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou 
použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena 
na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 23 
1. Stručný název scénáře expozice: Pohonná hmota 

Hlavní skupiny uživatelů  
:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC16: Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou 
expozici pocházející z nespáleného výrobku  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek 
v uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních 
prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita: 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16: Použití v rámci uzavřeného výrobního 
procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci 
uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Použití materiálu jako zdroje paliva, lze očekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného výrobku   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář  Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  
: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Před rozpojením 
vyčistěte přepravní linky.  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
PROC8b  

: Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

PROC8b  : Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
(uzavřené systémy), PROC3  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
(uzavřené systémy), PROC16  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

Čištění nádob a kontejnerů, PROC8a  
: Použijte postupy se vstupem do nádrže včetně použití 
nuceně dodávaného vzduchu. Zbytky zachyťte v utěsněném 
skladu až do likvidace nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  

 



 

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

Strana 121 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví   

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC16 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 24 
1. Stručný název scénáře expozice: Pohonná hmota 

Hlavní skupiny uživatelů  
: SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  
: SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického produktu  :  PC13: paliva  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

: ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání 
látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních 
prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC13: paliva  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až  
37.500 g  
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 0,143 krát denně, zahrnuje expozici 
až 2,00 hodin na událost 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Poznámky : Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití za teploty prostředí, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, předpokládá se použití s běžným větráním  
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Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

Způsob provedení  : paliva, Kapalina: Doplnění paliva v automobilu  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 52 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 210,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 37.500 g, 
Zahrnuje venkovní použití, Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 
100 m3, zahrnuje expozici až 0,05 hodin na událost, Nebyla označena 
žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : paliva, Kapalina: Doplnění paliva ve skútru  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 52 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 210,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 3.750 g, Zahrnuje 
venkovní použití, Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 100 m3, 
zahrnuje expozici až 0,03 hodin na událost, Nebyla označena žádná 
specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : paliva, Kapalina: Zahradní technika - Použití  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 26 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití 
množství až 750 g, Zahrnuje venkovní použití, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 100 m3, zahrnuje expozici až 2,00 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : paliva, Kapalina: Zahradní technika - doplnění paliva  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 26 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 420,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 750 g, Zahrnuje 
použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,03 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : paliva, Kapalina: Palivo pro domácí topidlo  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 26 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 420,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 750 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 8 
hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik 
mimo uvedené provozní podmínky.  
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Způsob provedení  : paliva, Kapalina: Nafta  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 52 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 210,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 100 g, 
Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, zahrnuje expozici až 
0,01 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Hodnota Hladina expozice RCR 

PC13 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,02 

PC13 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,01 

PC13 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,08 

PC13 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,22 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 
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Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,01 

PC13 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,02 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,10 

PC13 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,11 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 25 
1. Stručný název scénáře expozice: Funkční kapaliny 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v 
přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v 
přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s 
příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 
plnicí linka, včetně odvažování)  

Kategorie 
uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí: ERC7: Průmyslové použití 
látek v uzavřených systémech  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9: Použití v rámci uzavřeného výrobního 
procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci 
dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
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zařízeních. Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2  

: Přeprava v uzavřených potrubích.  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8b  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Peletizace, (uzavřené systémy), PROC9  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., PROC8a  

: Opatrně odlejte z kontejneru.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC2  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), Zvýšená 
teplota, PROC4  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), Zvýšená 
teplota, PROC4, Aerosoly  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přepracování vyřazených výrobků, PROC9  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do 
likvidace nebo následné recyklace.  

Údržba zařízení, PROC8a  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do 
likvidace nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

PROC2      

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       



 

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

Strana 129 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Expoziční scénář č. 26 
1. Stručný název scénáře expozice: Funkční kapaliny 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla 
a tlaku v uzavřených systémech  

Kategorie 
uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních 
prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita:2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Profesionální použití 
rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených systémech   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přemístění/vylévání z kontejnerů, PROC9  : Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Plnění / příprava vybavení z kovových sudů a 
kontejnerů., PROC9  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC1, 
PROC2, PROC3  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC20  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
Zvýšená teplota, PROC20  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přepracování vyřazených výrobků, PROC9  : Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace 
nebo následné recyklace.  

Údržba zařízení, PROC8a  : Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace 
nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář  

Metoda 
hodnocení 
expozice  

Specifické 
podmínky  

Hodnota  Hladina expozice  RCR  

PROC8a  ECETOC TRA  Vdechnutí   100 ppm  0,49  

  Styk s kůží   13,71 mg/kg/den  0,02  

PROC9  ECETOC TRA  Vdechnutí   100 ppm  0,49  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC9  ECETOC TRA  Vdechnutí   100 ppm  0,49  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC1  

PROC2  

PROC3  

ECETOC TRA  Vdechnutí   25 ppm  0,12  

  Styk s kůží   1,37 mg/kg/den  0,00  

PROC20  ECETOC TRA  Vdechnutí   20 ppm  0,10  

  Styk s kůží   1,71 mg/kg/den  0,00  

PROC20  ECETOC TRA  Vdechnutí   50 ppm  0,25  

  Styk s kůží   1,71 mg/kg/den  0,00  

PROC9  ECETOC TRA  Vdechnutí   100 ppm  0,49  

  Styk s kůží   6,86 mg/kg/den  0,01  

PROC8a  ECETOC TRA  Vdechnutí   100 ppm  0,49  

  Styk s kůží   13,71 mg/kg/den  0,02  

PROC1  

PROC2  

ECETOC TRA  Vdechnutí   20 ppm  0,10  

  Styk s kůží   1,37 mg/kg/den  0,00  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 27 
1. Stručný název scénáře expozice: Funkční kapaliny 

 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického produktu  : PC16: teplovodivé kapaliny  

PC17: hydraulické kapaliny  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  : ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených 

systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání 
látek v uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC9a, ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve venkovních 
prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC16, PC17: teplovodivé 
kapaliny, hydraulické kapaliny   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.200 g 
Frekvence a doba používání    
Poznámky: Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 0,01 krát denně, zahrnuje expozici až 
0,167 hodin na událost 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice: Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 cm2  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití za teploty prostředí, Předpokládá se použití v 
místnosti o rozloze 20 m3, předpokládá se použití s běžným větráním  
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Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

 

Způsob provedení  : teplovodivé kapaliny, Kapaliny  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 4 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.200 g, 
Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin 
na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik 
mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : hydraulické kapaliny, Kapaliny  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 100 %, Zahrnuje 
používání až 4 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 468,00 
cm2, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.200 g, 
Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá 
se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin 
na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik 
mimo uvedené provozní podmínky.  

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky 
Hodnot

a 
Hladina expozice RCR 

PC16 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,24 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, Chronické 

účinky 
 125000 mg/m3 0,04 

PC17 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 71,5 mg/kg/den 0,24 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 0 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 125000 mg/m3 0,04 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 28 
1. Stručný název scénáře expozice: Nemrznoucí a odmrazovací prostředky 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

: SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  : PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

: ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v 
otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních, Neprůmyslové nástřikové techniky   
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Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití): Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky: Nepoužitelné.   
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář  Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Přenosy materiálu, (nezředěno), 
PROC8b  

: Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Přenosy materiálu, PROC8b  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Strojní rozprašování / zamlžování, 
Zvýšená teplota, PROC11  

: Zamezte provádění operace déle než 1 hodina., Zůstaňte 
proti větru/udržujte vzdálenost od zdroje.  

Strojní rozprašování/zamlžování, 
PROC11  

: Zamezte provádění operace déle než 1 hodina., Zůstaňte 
proti větru/udržujte vzdálenost od zdroje.  

Zabezpečená operace se provádí venku.  

Provozování zařízení, které obsahují 
motorový olej a podobně,  

PROC10  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,2 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,0 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,5 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,1 
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PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  70 ppm 0,3 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,1 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,1 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,0 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 29 
1. Stručný název scénáře expozice: Nemrznoucí a odmrazovací prostředky 

 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického produktu  : PC4: nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky  

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí  

: ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 
2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC4: nemrznoucí směsi 
a odmrazující výrobky   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 40 %  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.000 g 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně, zahrnuje expozici až 
0,25 hodin na událost 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 cm2  
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Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití za teploty  

prostředí, Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, předpokládá se použití s běžným 
větráním  

Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

 

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Mytí oken auta  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 1 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití 
množství až 0,5 g, Zahrnuje použití v jedné garáži (34m3) s běžným 
větráním,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 
0,02 hodin na událost, Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení 
rizik mimo uvedené provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Nalití do chladiče  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 10 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 428,00 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 2.000 g, Zahrnuje 
použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,17 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  

Způsob provedení  : nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky, Rozmrazovač zámků  

Spotřebitelská 
opatření  

: Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 40 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 214,40 cm2, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 4 g, Zahrnuje 
použití v jedné garáži (34m3) s běžným větráním, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 34 m3, zahrnuje expozici až 0,25 hodin na událost, 
Nebyla označena žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené 
provozní podmínky.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář  

Metoda 
hodnocení 
expozice  

Specifické podmínky  Hodnota  Hladina expozice  RCR  

PC4  ECETOC TRA  Styk s kůží, Chronické 
účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Požití,  

Chronické účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí, Chronické 
účinky  

 0,1 mg/m3  0,00  

PC4  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 14,3 mg/kg/den  0,04  

  Požití,  

Chronické účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí,  

Chronické účinky  

 5882,4 mg/m3  0,04  

PC4  ECETOC TRA  Styk s kůží, 
Chronické účinky  

 17,9 mg/kg/den  0,06  

  Požití,  

Chronické účinky  

 0 mg/kg/den  0,00  

  Vdechnutí,  

Chronické účinky  

 58,8 mg/m3  0,01  

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA.   Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 30 
1. Stručný název scénáře expozice: Silniční a stavební použití 

 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC8d, ERC8f: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené 
použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává součástí 
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8d, ERC8f: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se 
látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13: Přeprava látky nebo přípravku 
napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná 
plnicí linka, včetně odvažování), Aplikace válečkem nebo štětcem, Neprůmyslové nástřikové 
techniky, Úprava předmětů máčením a poléváním   

 
 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalina, tenze par 0,5 - 10 kPa  
Tenze par: 5 - 100 hPa  
Procesní teplota : 20 °C 
Použité množství    
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno).  
Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců: Předpokládá se použití při 
teplotě okolí nepřekračující 20°C., Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard 
pracovní hygieny. 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
Nespecializovaný objekt, PROC8a  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
Specializovaný objekt, PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
Specializovaný objekt, PROC8b  

: Použijte vyhrazené zařízení., Před rozpojením vyčistěte 
přepravní linky. Noste respirátor vyhovující EN 140 s typem 
filtru A nebo lepším.  

Valení, kartáčování, PROC10  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Strojní rozprašování/zamlžování, 
Zvýšená teplota, PROC11  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost., Zůstaňte 
proti větru/udržujte vzdálenost od zdroje.  

 Noste respirátor vyhovující EN 140 s typem filtru A nebo 
lepším.  

Strojní rozprašování/zamlžování, 
PROC11  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost., Zůstaňte 
proti větru/udržujte vzdálenost od zdroje.  

 Noste respirátor vyhovující EN 140 s typem filtru A nebo 
lepším.  

Máčení, ponořování a lití, PROC13  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,12 

PROC11 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  107,14 mg/kg/den 0,12 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 31 
1. Stručný název scénáře expozice: Jiná spotřebitelská použití 

 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického produktu  :  PC28: parfémy, vůně  

PC39: kosmetika, přípravky pro osobní péči  

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí  

: ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 
pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC28, PC39: parfémy, vůně, 
kosmetika, přípravky pro osobní péči   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  

Tenze par: 60,2 hPa  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi: Provozní podmínky jsou popsány v konkrétním dokumentu EU 
a hodnoceny mimo rámec REACH v souladu s článkem 2 odst. 6 REACH.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Životní prostředí nevztahuje se 

 Zdraví  

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.      
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Expoziční scénář č. 32 
1. Stručný název scénáře expozice: Laboratorní činidlo 

 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v 
přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v 
přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC2, ERC4: Formulace přípravků, Průmyslové použití pomocných 
výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Fyzická forma (v okamžiku použití)  : Kapalná látka  

Tenze par: 60,2 hPa  

Použité množství: Nepoužitelné.  

Frekvence a doba používání  

Délka expozice : > 4 h  

Poznámky : PROC15  

Délka expozice : > 4 h  

Poznámky : PROC15  

Délka expozice : > 4 h 

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC10, PROC15: Aplikace válečkem nebo štětcem, Použití jako laboratorního reagentu  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : 1 - 4 h 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : 1 - 4 h 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : 1 - 4 h 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : 15 min - 1 h 

Poznámky : PROC15 
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Délka expozice : 15 min - 1 h 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : 15 min - 1 h 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : < 15 min 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : < 15 min 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : < 15 min 

Poznámky : PROC15 

Délka expozice : 15 min - 1 h 

Poznámky : PROC10 

Délka expozice : 15 min - 1 h 

Poznámky : PROC10 

Délka expozice : 15 min - 1 h 

Poznámky : PROC10 

Délka expozice : < 15 min 

Poznámky : PROC10 

Délka expozice : < 15 min 

Poznámky : PROC10 

Délka expozice : < 15 min 

Poznámky : PROC10 

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Laboratorní činnosti, PROC15  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Použijte vyhrazené zařízení.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Laboratorní činnosti, PROC15  :  Poskytněte čas k odtečení produktu z pracoviště. 

Laboratorní činnosti, PROC15  
: Zamezte provádění operace déle než 4 hodiny., Všude, kde je 
to možné, automatizujte činnost.  

Čištění, PROC10  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  
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Čištění, PROC10  : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Čištění, PROC10  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace nebo 
uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání u otvorů.  

Čištění, PROC10 : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost. 

Čištění, PROC10  : Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo  
následné recyklace.  

Čištění, PROC10  : Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

   

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
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PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  6 ppm 0,60 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  8,5 ppm 0,85 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,01 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,01 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA.     Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.        
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Expoziční scénář č. 33 
1. Stručný název scénáře expozice: Laboratorní činidlo 

 

Hlavní skupiny uživatelů  
:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
vnitřních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC10, PROC15: Aplikace válečkem nebo štětcem, Použití jako laboratorního reagentu  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
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Frekvence a doba používání  

Délka expozice  : > 4 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : > 4 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : > 4 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 1 - 4 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 1 - 4 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 1 - 4 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 15 min - 1 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 15 min - 1 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 15 min - 1 h  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : < 15 min  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : < 15 min  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : < 15 min  

Poznámky  : PROC15  

Délka expozice  : 15 min - 1 h  

Poznámky  : PROC10  

Délka expozice  : 15 min - 1 h  

Poznámky  : PROC10  

Délka expozice  : 15 min - 1 h  

Poznámky  : PROC10  

Délka expozice  : < 15 min  

Poznámky  : PROC10  
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Délka expozice  : < 15 min  

Poznámky  : PROC10  

Délka expozice  : < 15 min  

Poznámky  : PROC10  

 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Laboratorní činnosti, PROC15  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Před rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Použijte vyhrazené zařízení.  

Laboratorní činnosti, PROC15  : Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Laboratorní činnosti, PROC15  
: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Poskytněte čas k odtečení produktu z pracoviště.  

Laboratorní činnosti, PROC15  
: Zamezte provádění operace déle než 4 hodiny., Všude, kde je to 
možné, automatizujte činnost.  

Čištění, PROC10  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění, PROC10  : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Čištění, PROC10  

: Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace nebo uzavřením 
zařízení a zajistěte podtlakové větrání u otvorů.  

 Čištění, PROC10  : Všude, kde je to možné, automatizujte činnost.  

Čištění, PROC10  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo následné 
recyklace.  

Čištění, PROC10  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo následné 
recyklace.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC15 ECETOC TRA Vdechnutí  6 ppm 0,60 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 
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PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  8,5 ppm 0,85 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,01 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC10 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,01 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 34 
1. Stručný název scénáře expozice: Laboratorní činidlo 

Hlavní skupiny uživatelů  :  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech 
při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 
kontakt)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:  ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v 
otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
expozice nepravděpodobná, Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace), Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při 
formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních   

 



 

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

Strana 157 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, PROC3  

: Zajistěte, aby přesun materiálu probíhal v 
bezpečnostním obalu nebo za podtlakového 
větrání., Před rozpojením vyčistěte přepravní linky., 
Dálkově větráním odstraňované páry.  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Postup míchání, (uzavřené systémy), PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Postup míchání, (uzavřené systémy), PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Postup míchání, (otevřené systémy), PROC5  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přenosy materiálu, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přemístění/vylévání z kontejnerů, 
Nespecializovaný objekt, PROC8a  

: Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Provozování zařízení, které obsahují motorový 
olej a podobně, PROC8b  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Údržba zařízení, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 35 
1. Stručný název scénáře expozice: Výroba a zpracování pryže 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu  

(syntéza) s větší možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při 
formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 
kontakt)  

PROC6: Kalandrovací procesy  

PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  

PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/ 
nebo předmětech  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC1, ERC4, ERC6d: Výroba látek, Průmyslové použití pomocných 
výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů, 
Průmyslové použití regulačních látek v polymerizačních procesech při 
výrobě pryskyřicí, pryže a polymerů  
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2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC1, ERC4, ERC6d: Výroba látek, Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití regulačních látek v polymerizačních 
procesech při výrobě pryskyřicí, pryže a polymerů  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

 Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14, PROC15, PROC21: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného 
dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného 
procesu (syntéza) s větší možností expozice, Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 
procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), 
Kalandrovací procesy, Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Úprava předmětů máčením a poléváním, 
Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací, Použití 
jako laboratorního reagentu, Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech 
a/nebo předmětech   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalina, tenze par 0,5 - 10 kPa  
Tenze par : 5 - 100 hPa  
Procesní teplota : 20 °C 
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno).  
Jiné provozní podmínky, které mají vliv na expozici zaměstnanců: Předpokládá se použití při 
teplotě okolí nepřekračující 20°C., Předpokládá se, že je implementován dobrý základní standard 
pracovní hygieny. 
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Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přenosy materiálu, (uzavřené systémy), 
PROC1, PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přenosy materiálu, PROC8b  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Navažování velkých objemů,  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

PROC1, PROC2   

Navažování v malém měřítku, PROC9  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Aditivní předmíchávání, PROC3, PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Aditivní předmíchávání, PROC5  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přenosy materiálu, PROC8b, PROC9  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Kalandrování (včetně Banbury), PROC6  
: Minimalizujte expozici plným vytažením krytu pro 
operaci nebo zařízení.  

Kalandrování (včetně Banbury), PROC6  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Lisování polotovarů z nevulkanizovaného 
kaučuku, PROC14  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Sestavení pneumatiky z dílů, PROC7  
: Minimalizujte expozici částečným zakrytím operace 
nebo uzavřením zařízení a zajistěte podtlakové větrání 
u otvorů.  

Vulkanizace, PROC6  
: Minimalizujte expozici plným vytažením krytu pro 
operaci nebo zařízení.  

Vulkanizace, Aerosoly, PROC6  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Vulkanizace, PROC6  
: Minimalizujte expozici plným vytažením krytu pro 
operaci nebo zařízení.  

Vulkanizace, Aerosoly, PROC6  
: Zajistěte podtlakové větrání u míst předávání 
materiálu a u jiných nekrytých míst.  

Chlazení vytvrzených předmětů, PROC6  
: Minimalizujte expozici plným vytažením krytu pro 
operaci nebo zařízení.  

Výroba předmětů ponořováním a 
poléváním, PROC13  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Dokončovací operace, PROC21  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Údržba zařízení, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 

PROC4 
ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8b 
PROC9 

ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 

PROC7 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  42,86 mg/kg/den 0,05 



 

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

Strana 163 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,00 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC21 ECETOC TRA Vdechnutí  0 ppm 0,00 

  Styk s kůží  2,83 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  0,14 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 36 
1. Stručný název scénáře expozice: Zpracování polymerů 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech 
při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 
kontakt)  

PROC6: Kalandrovací procesy  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech 
a/ nebo předmětech  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  
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Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

 Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, 
PROC21: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití 
v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí 
(např. odběr vzorků), Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza 
nebo formulace), Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností 
expozice, Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků 
a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), Kalandrovací procesy, Přeprava látky 
nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů 
v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Úprava předmětů máčením 
a poléváním, Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, 
peletizací, Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/ nebo předmětech   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, (uzavřené 
systémy), PROC1, PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Navažování velkých objemů, PROC1, PROC2  : S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Navažování v malém měřítku, PROC9  :  
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Aditivní předmíchávání, PROC3, PROC4  : Používejte látku opatrně.  

Aditivní předmíchávání, PROC5  : Používejte látku opatrně.  

Velkoobjemové přepravy, PROC8b, PROC9  
: Při přesunu materiálu používejte suché střižné 
spojky.  

Kalandrování (včetně Banbury), PROC6 : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Kalandrování (včetně Banbury), Aerosoly, 
PROC6  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Výroba předmětů ponořováním a poléváním, 
PROC13  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Vytlačování a příprava předsměsí, PROC14  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Stříkaný odlitek výrobku, PROC14  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Dokončovací operace, PROC21  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Údržba zařízení, PROC8a  : Okamžitě odkliďte uniknuvší materiál a bezpečně 
jej zneškodněte jako odpad.  

Skladování, PROC1, PROC2  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 

PROC4 
ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 
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  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8b 
PROC9 

ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 

PROC21 ECETOC TRA Vdechnutí  0 ppm 0,00 

  Styk s kůží  2,83 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.   
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Expoziční scénář č. 37 
1. Stručný název scénáře expozice: Zpracování polymerů 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu 
s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC6: Kalandrovací procesy  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, 
vytlačováním, peletizací  

PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech 
a/ nebo předmětech  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené 
používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Kalandrovací 
procesy, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ 
vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Výroba 
přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací, Nízkoenergetické 
zpracování látek vázaných v materiálech a/ nebo předmětech   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné 
Frekvence a doba používání  .  
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, (uzavřené 
systémy), PROC1, PROC2  

: S látkou nakládejte v uzavřeném systému.  

Přenosy materiálu, PROC8b  
: Použijte systémy pro nakládání s velkým a středním 
množstvím sypkého materiálu.  

Stříkaný odlitek výrobku, PROC6  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Stříkaný odlitek výrobku, PROC14  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Přepracování výrobků, PROC21  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Údržba zařízení, PROC8a  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Skladování, PROC1, PROC2  
: Látku uskladněte v uzavřeném systému., Nebyla 
identifikována žádná jiná specifická opatření.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC6 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  27,43 mg/kg/den 0,03 

PROC14 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  3,43 mg/kg/den 0,00 

PROC21 ECETOC TRA Vdechnutí  0 ppm 0,00 

  Styk s kůží  2,83 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,00 

PROC1 

PROC2 
ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 38 
1. Stručný název scénáře expozice: Úprava vody 

Hlavní skupiny uživatelů  
:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší 
možností expozice  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC3: Formulace látek jako součásti materiálů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí: ERC3: Formulace látek jako 
součásti materiálů  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu  : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci 
dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Přeprava látky nebo 
přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných 
zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých 
kontejnerů ve specializovaných zařízeních, Úprava předmětů máčením a poléváním.  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Automatické válcování/tváření kovů, 
PROC2  

: Přeprava v uzavřených potrubích., Před rozpojením 
vyčistěte přepravní linky.  

Přepravy kovových sudů/dávek, 
PROC8b  

: Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC3  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Lití z malých kontejnerů, PROC13  : Opatrně odlejte z kontejneru.  

Údržba zařízení, PROC8a  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace nebo 
následné recyklace.  

Skladování, PROC1  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  

 

 

 

 

 

 



 

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

Strana 173 z 182 
Datum vydání: 1.12.2010 
Datum aktualizace: 1.1.2015; 7.3.2018 
Rev.1.0: 31.8.2017 

Název výrobku: Isopropylalkohol 

 

© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 
 
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnot
a 

Hladina expozice RCR 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,02 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA.      Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 39 
1. Stručný název scénáře expozice: Úprava vody 

Hlavní skupiny 
uživatelů  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, 
zábavní průmysl, služby, řemeslníci)  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ 
do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním  

Kategorie uvolňování 
do životního prostředí  

:
  

ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se 
látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává součástí 
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 
2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC13: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
expozice nepravděpodobná, Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace), Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do 
nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, 
Úprava předmětů máčením a poléváním   
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Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 
 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8b  : Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Obecné expozice (uzavřené systémy), 
PROC3  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), 
PROC4  

: Omezte velikost vstupních otvorů do zařízení.  

Lití z malých kontejnerů, PROC13  
: Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem. Opatrně 
odlejte z kontejneru.  

Údržba zařízení, PROC8a  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do likvidace 
nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  

 
3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC13 ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  0,69 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  100 ppm 0,49 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA.      
Pokud jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla 
rizika řízena na minimálně srovnatelné úrovni.       
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Expoziční scénář č. 40 
1. Stručný název scénáře expozice: Úprava vody 

Hlavní skupiny uživatelů  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Oblasti koncového použití  : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 
veřejnost = spotřebitelé)  

Kategorie chemického produktu  :  PC36: změkčovače vody  

PC37: přípravky pro úpravu vody  

Kategorie uvolňování do životního 
prostředí  

: ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při 
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho 
povrchu  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává součástí 
základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC36, PC37:  

změkčovače vody, přípravky pro úpravu vody   

 

Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství 
Poznámky : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 10 g 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci používání až 1 krát denně 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  

Dermální expozice : Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 6.600,00 cm2  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů  

Poznámky : Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití za teploty prostředí, Předpokládá se použití 
v místnosti o rozloze 20 m3, předpokládá se použití s běžným větráním.  
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Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, 
ochrana osob a hygiena)  

Způsob provedení  : změkčovače vody  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 6.600,00 
cm2, Při každém použití se předpokládá spolknutí množství 0,000015 g, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 10 g,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena 
žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  

Způsob provedení  : přípravky pro úpravu vody  

Spotřebitelská opatření  : Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje koncentraci až 20 %, Zahrnuje 
používání až 365 dní za rok, Není-li uvedeno jinak, zahrnuje frekvenci 
používání až 1 krát denně, Zahrnuje kontakt s kůží o ploše až 6.600,00 
cm2, Při každém použití se předpokládá spolknutí množství 0,000154 g, 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje použití množství až 10 g,  

Předpokládá se použití v místnosti o rozloze 20 m3, Nebyla označena 
žádná specifická opatření k řízení rizik mimo uvedené provozní 
podmínky.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 

Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické podmínky Hodnota Hladina expozice RCR 

PC36 ECETOC TRA 
Styk s kůží, 

chronické účinky 
 1320 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, Chronické 

účinky 
 100 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 100 mg/m3 0,08 

PC37 ECETOC TRA 
Styk s kůží, Chronické 

účinky 
 13200 mg/kg/den 0,00 

  
Požití, 

Chronické účinky 
 1080 mg/kg/den 0,00 

  
Vdechnutí, 

Chronické účinky 
 100 mg/m3 0,08 

 

4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 

Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

 Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA.      
Pokud jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla 
rizika řízena na minimálně srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního 
prostředí.      
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Expoziční scénář č. 41 
1. Stručný název scénáře expozice: Důlní chemikálie 

Hlavní skupiny uživatelů  
:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Oblasti koncového 
použití  

:
  

SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo 
v přípravcích, v průmyslových zařízeních  

Kategorie procesu  :
  

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice 
nepravděpodobná  

PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního 
procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků)  

PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu 
(syntéza nebo formulace) 

 PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) 
s větší možností expozice  

PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech 
při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný 
kontakt)  

PROC8a: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních  

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) 
z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních  

PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  

(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování)  

Kategorie uvolňování do 
životního prostředí  

:
  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, 
které se nestávají součástí předmětů  

 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí:  

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu: Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  

Dynamická viskozita :2,5 mPa.s při 20 °C  

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH  

Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.  
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2.2 Scénář přispívající k omezování expozice pracovníků:  

 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 
výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků), Použití 
v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace), Použití v rámci 
dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice, Míchání nebo směšování 
v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo 
významný kontakt), Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ 
velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních, Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních, 
Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně 
odvažování)   

 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu : Zahrnuje obsah látky v produktu do 100% (pokud není jinak 
stanoveno).  
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka  
Tenze par: 60,2 hPa  
Použité množství  
Poznámky : Nepoužitelné. 
Frekvence a doba používání    
Poznámky : Zahrnuje expozice až 8 hodin denně (pokud není jinak stanoveno). 

Přispívající scénář   Opatření k řízení rizik  

Velkoobjemové přepravy, PROC2  
: Přeprava v uzavřených potrubích., Před 
rozpojením vyčistěte přepravní linky.  

Přepravy kovových sudů/dávek, PROC8b  : Zamezte úniku při odčerpávání čerpadlem.  

Lití z malých kontejnerů, PROC9  :   

Obecné expozice (uzavřené systémy), PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Obecné expozice (otevřené systémy), PROC5  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

separace fáze, (uzavřené systémy), PROC4  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

procesy iontové výměny, (uzavřené systémy), 
PROC2  

: Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Odběr vzorků z procesu, PROC3  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Postup míchání, (uzavřené systémy), PROC1  : Nebyla identifikována žádná specifická opatření.  

Čištění a údržba zařízení, PROC8a  
: Zbytky zachyťte v utěsněném skladu až do 
likvidace nebo následné recyklace.  

Skladování, PROC1  : Látku uskladněte v uzavřeném systému.  
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3. Odhad expozice a odkaz na její původ 

 
Zdraví  

Přispívající 
scénář 

Metoda 
hodnocení 
expozice 

Specifické 
podmínky 

Hodnota Hladina expozice RCR 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC8b ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC9 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC5 ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC4 ECETOC TRA Vdechnutí  20 ppm 0,10 

  Styk s kůží  6,86 mg/kg/den 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Vdechnutí  10 ppm 0,05 

  Styk s kůží  1,37 mg/kg/den 0,00 

PROC3 ECETOC TRA Vdechnutí  25 ppm 0,12 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

PROC8a ECETOC TRA Vdechnutí  50 ppm 0,25 

  Styk s kůží  13,71 mg/kg/den 0,02 

PROC1 ECETOC TRA Vdechnutí  0,01 ppm 0,00 

  Styk s kůží  0,34 mg/kg/den 0,00 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem 
expozice 

 
Životní prostředí  

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí.     

Zdraví  

Pokud není uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud 
jsou použita jiná opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli-by uživatelé zajistit, aby byla rizika 
řízena na minimálně srovnatelné úrovni.    


