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Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1 Identifikátor výrobku: 
Název: Kyselina citronová monohydrát E330 
CAS: 5949-29-1 
ES (EINECS): 201-069-1 
Registrační číslo REACH: 01-2119457026-42-XXXX 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:  
Určená použití: 
Potravinářský průmysl, Výroba nealkoholických nápojů, Úprava pH, Chemický průmysl, Výroba 
chemikálií, Chelatační činidlo, Výroba detergentů, Antioxidant. 
Nedoporučená použití: 
Nejsou známa. 
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) 
email: expedice@via-rek.cz  
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod. denně) Na Bojišti 
1, 128 08 Praha 2 
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Třídy a kategorie nebezpečnosti:  
Eye Irrit. 2, H319 
Celková klasifikace: Produkt je klasifikován jako nebezpečný. 
Nebezpečné účinky na zdraví: Způsobuje vážné podráždění očí. 
Nebezpečné účinky na životní prostředí: Není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí. 
Fyzikálně-chemické účinky: Nemá klasifikovanou žádnou fyzikálně-chemickou nebezpečnost. 
2.2 Prvky označení: 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 
Piktogramy:  

    
Signální slovo: varování 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P280 Používejte ochranné brýle. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
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. 

mailto:expedice@via-rek.cz
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P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
2.3 Další nebezpečnost: Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. V 
případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs. 
Oddíl 3: Složení/informace o složkách 
3.1 Látky: 

Chemický název: Číslo CAS: 
Číslo ES 

(EINECS): 
REACH: 

Koncentrace 
(obsah v látce 

nebo směsi v %): 
Klasifikace: 

Kyselina citronová 
monohydrát 

5949-29-1 201-069-1 
01-2119457026-

42-XXXX 
min. 99 Eye Irrit. 2; H319 

Úplné znění H-vět viz oddíl 16. 
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci:  
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou 
pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit 
postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při poskytování první pomoci dbejte vlastní 
ochrany. 
Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. 
Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. 
Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku. 
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa důkladně omyjte vodou a mýdlem. 
Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. V případě přetrvávajících obtíží 
vyhledejte lékaře. 
Při zasažení očí: Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního 
koutku k vnějšímu mírným proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Po prvních 1-2 
minutách odstraňte kontaktní čočky a několik minut dále vyplachujte. Vyhledejte lékařské ošetření.  
Při požití: Vypláchnout ústa a bohatě zapíjet vodou. Při přetrvávajících potížích konzultovat s 
lékařem. Nevyvolávejte zvracení. 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  
viz. oddíl 11 
Meziprodukt metabolických pochodů v lidském těle (citrátový cyklus); všeobecně je látka 
považována za bezpečnou pro lidskou spotřebu. 
Dráždí oči. 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:  
Elementární pomoc, dekontaminace, symptomatické léčení. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 
5.1 Hasiva: 
Vhodná hasiva: Voda. Oxid uhličitý (CO2). Hasicí prášek. Pěna. Látka není hořlavá. Hasící prostředky 
volte podle charakteru požáru. 
Nevhodná hasiva: Vyhněte se vysokotlakým hasivům, která by mohla způsobit vytvoření potenciálně 
výbušné prachovzdušné směsi. Plný proud vody. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:  
Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin - oxidy uhlíku (CO, CO2). Vyhněte 
se vdechování produktů hoření. 
5.3 Pokyny pro hasiče:  
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Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího 
přístroje. 
Další pokyny: Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Uzavřete ohrožený prostor 
a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Haste požár z chráněného místa nebo z bezpečné 
vzdálenosti. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. Hasební vodu, která byla 
kontaminována produktem, zneškodněte podle místních nařízení. 
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:  
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Zabránění přímého styku 
s produktem. Starat se o dostatečné větrání. Zamezit vytváření prachu a rozšiřování produktu. 
Zamezení styku s očima. Výplach očí a nouzové sprchy musí být k dispozici při manipulaci s tímto 
výrobkem. 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:  
Při znečištění půdy nebo rostlinstva oplachujte zasažená místa vodou. Zamezte nadměrné 
kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství látky do povrchové nebo odpadní vody 
uvědomte příslušné orgány. 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:  
Sesbírejte mechanicky. Minimalizujte prašnost. Podle rozsahu úniku zvolte vhodné pomůcky: 
smetáček, lopatka, odsávací zařízení apod. Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro 
další zpracování nebo likvidaci. Místo úniku opláchněte vodou. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Ostatní viz. oddíly 8, 13.        
Oddíl 7: Zacházení a skladování 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:  
Zajistěte dobré větrání pracoviště. Vyhněte se tvorbě prachu. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit 
a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz bod 8). 
Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Manipulaci provádějte opatrně, chraňte produkt před 
mechanickým poškozením. 
Třída výbušnosti prachu: St1 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. 
Vyhněte se těmto podmínkám: vysoké teploty. Chraňte před vlhkostí. 
Pokyny ke společnému skladování: 
Skladujte z dosahu: jedů a toxických látek, silných oxidačních činidel, silných zásad. 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:  
Detailní popis určených použití je popsán v příloze bezpečnostního listu. 
Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry:  
Na pracovišti musí být dodrženy maximální povolné koncentrace dýchatelného a respirabilního 
prachu. 
PNEC 

Cíl ochrany životního prostředí PNEC 
Sladkovodní prostředí 0,44 mg/l 
Mořská voda 0,044 mg/l 
Sladkovodní sedimenty 7,52 mg/kg vlhké  

hmotnosti 
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Mořské sedimenty 0,752 mg/kg  
vlhké hmotnosti 

Mikroorganismy v čističkách odpadních vod 1000 mg/l 
Zemina 29,2 mg/kg vlhké  

hmotnosti 

8.2 Omezování expozice:  
Minimalizujte tvorbu prachu. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. Dodržujte 
bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. Ochranné pomůcky by měly být vybrány speciálně 
pro dané pracovní místo v závislosti na koncentraci a množství látky, se kterou se manipuluje. 
Všechny osobní ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a 
poškozené ihned vyměňovat. 
Vhodná technická opatření: Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné 
pro poskytnutí první pomoci zřídit v pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu 
(minimálně vhodný výtok vody). Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostačujícího 
větrání / klimatizace použijte místní odsávání. 
Omezování expozice pracovníků: 
Ochrana dýchacích cest: Běžně se nepoužívá. Při výskytu prachu použijte protiprašný respirátor. 
Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj. 
Ochrana rukou: PVC nebo Gumové rukavice. 
Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi 
jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti 
proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic 
a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic je před svléknutím 
očistěte a na dobře větraném místě uschovejte. 
Ochrana kůže: Noste jen vhodný, pohodlně sedící a čistý ochranný oděv. 
Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle (vyhovující EN 166) v případě rizika vniknutí do očí. 
Omezování expozice životního prostředí: 
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních 
toků, půdy a kanalizace. 
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 

Skupenství (při 20°C): Pevné, krystalický vzhled 
Barva: bílá 
Zápach (vůně): bez zápachu 
Hodnota pH (při 25°C): 1,85 (koncentrace 5%) 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: rozklad od 175 °C 
Bod tání:  Cca 135 – 152 °C  
Bod vzplanutí: neaplikovatelné 
Hořlavost: nehořlavý 
Výbušné vlastnosti: neobsahuje funkční skupiny s výbušnou povahou. 
Oxidační vlastnosti: nemá 
Tenze par (při 25°C): 0,00000221 Pa 
Hustota (při 20°C): 1,665 g/cm3 
Rozpustnost (při 20°C): rozpustný 



 
 
 

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

Stránka 5 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

Rozpustnost ve vodě: cca. 1.840 g/l  (20 °C) 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  -1,8 - -0,2 log POW 

9.2 Další informace: Rozpustnost v rozpouštědlech: etanol – rozpustný, diethylether – mírně 
rozpustný, chloroform – nerozpustný. Molekulová hmotnost: 210,14 g/mol. Třída výbušnosti 
prachu: St1. 
 
Oddíl 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita: Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím. 
10.2 Chemická stabilita: Při zahřívání se rozkládá, potenciál pro exotermické reakce. Monohydrát 
ztrácí vázanou vodu. Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) stabilní. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nebezpečné reakce s: Alkálie (louhy). 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Chránit před horkem, přímým slunečním světlem 
a vlhkostí. Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm. Je nutno vyloučit vznik prachu. 
10.5 Neslučitelné materiály: Reakce s alkalickými kovy. Oxidační činidla. Redukční činidla. 
Dusičnan sodný, draslík. Vínan draselný. Dusičnany, uhličitany a hydrogenuhličitany alkalických 
kovů. Koroduje kovy. (Hliník, měď, zinek a jejich slitiny). 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Při spalování mohou vznikat: Oxidy uhlíku (CO, CO2) 
Oddíl 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích: 
a) Akutní toxicita:  

Orálně:  Myš: LD50 = 5400 mg/kg bw* 
Dermálně: potkan: LD50 = 11.700 mg/kg tělesné hmotnosti   
Inhalačně: pro aerosoly nebo částice: údaje nejsou k dispozici 
* Údaje o látce: Kyselina citronová bezvodá 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Akutní dermální toxicita: LD50 dermálně (Potkan): > 2.000 mg/kg tělesné hmotnosti  
Akutní toxicita (jiné způsoby aplikace):  LD50 (Potkan): 725 mg/kg. Způsob provedení: i.p.  
LD50 (Myš): 940 mg/kg. Způsob provedení: i.p. 
b) Žíravost / Dráždivost pro kůži: 

Kožní dráždivost:  králík: 500 mg/24 hod. - mírně dráždivý (MLD) 
c) Vážné poškození / podráždění očí: 

Oční dráždivost: králík: 750 µg/24 hod - silně dráždivý (SEV) 
Dráždí oči. 

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách: 
Genotoxicitě in vitro: Typ testu: Test podle Amese  
Testovací systém: Salmonella typhimurium  
Koncentrace: 0 - 5 mg/plate  
Metoda: Mutagenita (Salmonella typhimurium - zkouška zpětné mutace)  
Výsledek: negativní  
Genotoxicitě in vivo:  Typ testu: test in vivo  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Orálně  
Metoda: Směrnice OECD 475 pro testování  
Výsledek: negativní 
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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: 
Druh : Potkan  
NOAEL : 4.000 mg/kg   
LOAEL : 8.000 mg/kg   
Způsob provedení : Orálně  
Doba expozice : 10 d   
Dávka : 2, 4, 8, 16 g/kg bw/day 
j) Nebezpečnost při vdechnutí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
k) Toxikokinetika, látková výměna a distribuce: 
Meziprodukt metabolických pochodů v lidském těle (citrátový cyklus); všeobecně je látka 
považována 
za bezpečnou pro lidskou spotřebu. 
Oddíl 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita:  
Toxicita pro ryby:  LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): 440 mg/l  
Doba expozice: 48 h  
Typ testu: statický test  
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování  
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé:  LC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 1.535 mg/l  
Doba expozice: 24 h  
Typ testu: statický test  
Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování  
Toxicita pro řasy:  NOEC (Scenedesmus quadricauda (zelené řasy)): 425 mg/l  
Doba expozice: 8 d  
Typ testu: statický test  
Toxicita pro mikroorganismy:  TT (Pseudomonas putida (Bakterie)): > 10.000 mg/l   
Doba expozice: 16 h 
12.2 Perzistence a rozložitelnost:  
Biologická odbouratelnost:  Biologické odbourávání:  97 %  
Doba expozice: 28 d  
Metoda: Směrnice OECD 301B pro testování  
Látka snadno biologicky odbouratelná.  
Biologické odbourávání:  100 %  
Doba expozice: 19 d  
Metoda: Směrnice OECD 301E pro testování  
Látka snadno biologicky odbouratelná. 
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12.3 Bioakumulační potenciál: Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná. Meziprodukt 
metabolických pochodů v lidském těle (citrátový cyklus); všeobecně je látka považována za 
bezpečnou pro lidskou spotřebu. 
12.4 Mobilita v půdě: Dobře rozpustný ve vodě. Může proniknout do podzemních vod nebo se 
rozptýlit na velkou dálku. 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT 
nebo 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: 
Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádob. Předejte k likvidaci oprávněné 
organizaci. Menší množství lze odstranit rozředěním velkým množstvím vody. 
Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, 
ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška 
o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musí 
konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu 
odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku. 
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: 
Data nejsou k dispozici. 
c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: 
Menší množství lze odstranit rozředěním velkým množstvím vody. 
d) další doporučení pro odstraňování odpadu: 
Obal produktu není vratný. Recyklovat v souladu s úředními 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 
Klasifikaci podle ADR/RID nepodléhá. 
14.1 UN číslo: nepodléhá klasifikaci 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: nepodléhá klasifikaci 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: nepodléhá klasifikaci 
14.4 Obalová skupina: nepodléhá klasifikaci 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: nepodléhá klasifikaci 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nepodléhá klasifikaci 
14.7 Hromadná přeprava podle úmluvy II MARPOL73/78 a předpisu IBC:  nepodléhá klasifikaci 
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:  
Zpráva o chemické bezpečnosti byla vypracována. 
Oddíl 16: Další informace 
Úplné znění H-vět: 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
Použité zkratky: 
Eye Irrit. 2, H319: Vážné poškození/podráždění očí, kategorie 2, H319  
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
bw/d: tělesná hmotnost/den 
CAS-číslo, název: číslo, název uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service 
DNEL:  odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
EC50: efektivní koncentrace, 50% 
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek 
ES, EHS: Evropské společenství 
LC50: letální koncentrace, 50% 
LD50: letální dávka, 50% 
LOAEL: nejnižší úroveň, při které jsou pozorovány nepříznivé účinky 
NOEC: nejvyšší koncentrace látky, při které nejsou pozorovány negativní účinky 
NOAEL: Úroveň, při níž nejsou pozorovány nepříznivé účinky 
NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť 
PEL: nejvyšší přípustný expoziční limit 
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický 
PNEC: odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům 
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 
VOC: těkavé organické látky 
vPvB: velmi persistentní, velmi se bioakumulující 
 
POKYNY PRO ŠKOLENÍ: Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být 
v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými 
opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci 
poruch a havárií. Osoba, která nakládá s tímto chemickým produktem, musí být seznámena 
s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu.  
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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/dodavatele. 
 

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností 
a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti 
a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 
Rev.1.0 – Aktualizace dle bezpečnostního listu výrobce, rozšířený formát BL, aktualizace dle 
830/2015 Aktualizace: Doplnění a úprava oddílů 8, 9, 11, 12. 
 

 
* * * 
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 Název scénáře expozice Hlavní  Oblasti  Kategor  Kategorie  Kategorie Kategor Cit.  
 

   skupiny  koncovéh  ie   procesu  uvolňování ie   
 

   uživatel  o použití  chemic     do výrobku   
 

   ů    kého     životního    
 

       produkt     prostředí    
 

       u         
 

 Výroba  SU 3  SU8  PC19   PROC1,  ERC1  1  
 

          PROC2,      
 

          PROC3,      
 

          PROC4,      
 

          PROC8b      
 

               
 

 Použito jako chemický SU 3  SU8,  PC19   PROC1,  ERC6a  2  
 

 meziprodukt    SU9     PROC2,      
 

          PROC3,      
 

          PROC4,      
 

          PROC8b      
 

                

 Formulace přípravků SU 3  SU5, SU  PC1,   PROC1,  ERC1,  3  
 

    10,  PC3,   PROC2,  ERC2,    
 

     SU13,  PC9a,   PROC3,  ERC3,    
 

     SU20  PC9b,   PROC4,  ERC4    
 

       PC9c,   PROC5,      
 

       PC12,   PROC7,      
 

       PC18,   PROC8a,      
 

       PC30,   PROC8b,      
 

       PC31,   PROC9,      
 

       PC35,   PROC13,      
 

       PC39   PROC14,      
 

          PROC15,      
 

          PROC19      
 

                

 Použito v kosmetických SU 21  SU 21,  PC2,   PROC10,  ERC8a, AC8 4  
 

 prostředcích    SU 22,  PC39   PROC11,  ERC11a    
 

 Spotřebitelské použití   SU20     PROC19      
 

 

Profesionální použití 
           

 

              
 

               
 

 Použití v čisticích SU 3    PC3,   PROC2,  ERC2, AC8, 5  
 

 prostředcích      PC28,   PROC4,  ERC4, AC35   
 

 Průmyslové použití     PC31,   PROC7,  ERC8a,    
 

             
 

       PC35,   PROC8a,  ERC8d,    
 

       PC36,   PROC8b,  ERC9a,    
 

       PC37   PROC9,  ERC9b    
 

          PROC10,      
 

          PROC13      
 

                

 Použití v čisticích SU 22    PC3,   PROC1,  ERC8a, AC8, 6  
 

 prostředcích      PC28,   PROC4,  ERC8d, AC35   
 

 Profesionální použití     PC31,   PROC8a,  ERC9a,    
 

             
 

       PC35,   PROC9,  ERC9b    
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       PC36,   PROC10,      
 

       PC37   PROC11,      
 

          PROC13,      
 

          PROC19      
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Použití v čisticích 

 
SU 21 

  
PC3, 

  
ERC8a, 

 
AC8, 

 
7 

 
 

         
 

 prostředcích      PC28,   ERC8d,  AC35    
 

 Spotřebitelské použití     PC31,   ERC9a,      
 

              
 

       PC35,   ERC9b      
 

       PC36,         
 

       PC37         
 

                

 Použití v papírenském  SU 3 SU6b  PC26  PROC5, ERC4    8  
 

 průmyslu        PROC8a       
 

               
 

 Použití ve stavebních  SU 3 SU 3, SU  PC10  PROC2, ERC5,  AC4,  9  
 

 materiálech    22,    PROC4, ERC8c,  AC7,    
 

 Průmyslové použití   SU2a,    PROC5, ERC8f,  AC8,    
 

 

Profesionální použití 
         

 

   
SU2b,    

PROC7, ERC10a,  
AC10,    

 

            
 

     SU 10,    PROC8a, ERC10b,  AC11,    
 

     SU19    PROC8b, ERC11a,  AC13    
 

         PROC10, ERC11b,      
 

         PROC11, ERC12a      
 

         PROC13,       
 

         PROC14,       
 

         PROC19,       
 

         PROC21,       
 

         PROC24       
 

                

 Použití ve stavebních  SU 21   PC10   ERC8c,  AC4,  10  
 

 materiálech         ERC8f,  AC7,    
 

 Spotřebitelské použití        ERC10a,  AC8,    
 

              
 

          ERC10b,  AC10,    
 

          ERC11a,  AC11,    
 

          ERC11b,  AC13    
 

          ERC12a      
 

                

 Použití v polymerech a  SU 3 SU11,  PC32  PROC3, ERC6b    11  
 

 plastech    SU12    PROC5,       
 

         PROC8a,       
 

         PROC8b       
 

                

 Použití v ropném průmyslu  SU 3 SU2a,  PC20,  PROC3, ERC8d    12  
 

     SU2b  PC40  PROC4,       
 

         PROC5,       
 

         PROC8a,       
 

         PROC8b       
 

                

 Použito v textilních  SU 3 SU5, SU  PC20,  PROC8a, ERC4  AC5,  13  
 

 aplikacích    10  PC23,  PROC8b,   AC6    
 

       PC34  PROC10,       
 

         PROC13,       
 

         PROC22       
 

                

 Použití v barvách a nátěrech  SU 3 SU 3, SU  PC9a,  PROC7, ERC5,  AC4,  14  
 

 Průmyslové použití   22, SU  PC9b,  PROC8a, ERC8c,  AC11    
 

 Profesionální použití   10,  PC9c,  PROC8b, ERC8f,      
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     SU17,  PC18,  PROC10, ERC10a,      
 

     SU18,  PC34  PROC11, ERC10b,      
 

     SU19    PROC19, ERC11a,      
 

         PROC21, ERC11b      
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PROC24 
    

 

            
 

             

 Použití v barvách a nátěrech SU 21   PC9a,   ERC8c, AC4, 15  
 

 Spotřebitelské použití    PC9b,   ERC8f, AC11   
 

      PC9c,   ERC10a,    
 

      PC18,   ERC10b,    
 

      PC34   ERC11a,    
 

         ERC11b    
 

             

 Použití ve fotografii SU 3 SU 3, SU  PC30  PROC5, ERC8a  16  
 

 Průmyslové použití  22, SU20    PROC9,     
 

 Profesionální použití      PROC13     
 

            
 

            
 

 Použití ve fotografii SU 21   PC30   ERC8a  17  
 

 Spotřebitelské použití           
 

            
 

 Použití jako laboratorního SU 3   PC21  PROC1, ERC4,  18  
 

 reagentu       PROC2, ERC7    
 

        PROC4,     
 

        PROC8a     
 

             

 Použití při úpravě vody SU 3 SU 10  PC4,  PROC1, ERC4,  19  
 

      PC7,  PROC2, ERC6b,    
 

      PC14,  PROC3, ERC7    
 

      PC16,  PROC4,     
 

      PC17,  PROC7,     
 

      PC20,  PROC8a,     
 

      PC25,  PROC8b,     
 

      PC31,  PROC9,     
 

      PC35,  PROC10,     
 

      PC37  PROC13,     
 

        PROC18,     
 

        PROC20,     
 

        PROC25     
 

             

 Použití při povrchových SU 3 SU 3, SU  PC7,  PROC2, ERC4,  20  
 

 úpravách kovů  22,  PC14,  PROC3, ERC6b    
 

 Průmyslové použití  SU14,  PC25,  PROC4,     
 

 

Profesionální použití 
       

 

  
SU15,  

PC31,  PROC7,     
 

          
 

    SU16,  PC35  PROC8a,     
 

    SU17    PROC8b,     
 

        PROC9,     
 

        PROC10,     
 

        PROC13,     
 

        PROC17,     
 

        PROC18,     
 

        PROC23     
 

             

 Použití při povrchových SU 21   PC7,   ERC4,  21  
 

 úpravách kovů    PC14,   ERC6b    
 

 Spotřebitelské použití    PC25,       
 

            
 

      PC31,       
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      PC35       
 

             

 Použití v zemědělství SU 3 SU 3, SU  PC8,  PROC3, ERC2,  22  
 

 Průmyslové použití  22, SU1  PC12,  PROC5, ERC4,    
 

 Profesionální použití    PC21  PROC8a, ERC8b,    
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PROC8b, 

 
ERC8d 

   
 

            
 

        PROC10,      
 

        PROC11,      
 

        PROC14,      
 

        PROC15,      
 

        PROC19      
 

              

 Použití v zemědělství SU 21   PC8,    ERC8b,  23  
 

 Spotřebitelské použití    PC12,    ERC8d    
 

      PC21        
 

              

 Použití ve zdravotnických SU 3 SU 3, SU  PC20  PROC1  ERC7  24  
 

 prostředcích   22, SU20          
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 1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 1) Výroba  
 

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

Oblasti koncového použití :  SU8: Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek 
  (včetně ropných výrobků) 

Kategorie chemického produktu : PC19: meziprodukty 

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 

Kategorie uvolňování do životního : ERC1: Výroba látek 
prostředí    

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC1:  
Výroba látek  

 
 
Charakteristické vlastnosti produktu  

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

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 100000 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 10000 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 1 
tonáže   
Roční množství na místě : 10000 t/a 
Denní množství na místě : 30000 kg 

 
Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  

Zřeďovací faktor (řeka) : 900 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 1.000 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Trvalé používání/uvolnění  
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Počet emisních dnů za rok  : 350  
Emise nebo faktor uvolnění:  : 0 %  

vzduch      
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 0,01 %  

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Vzduch   : Neočekává se emise. 
Voda   : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 

    Nesmí se neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat 
    vyléváním do odpadu a kanalizace. Kontrola hodnoty pH. 

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod  :  Místní čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny : 10.000 m3/d  

odpadních vod     

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění 
Zacházení s odpady  : Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu 

    neutralizovány. Vodný odpad má být před vypuštěním 
    upraven v místním nebo komunálním zařízení za účelem 
    sekundárního biologického zpracování. 

Metody zneškodnění  : Způsob likvidace pevných odpadů: Může být v souladu s 
    místními předpisy uloženo na skládku nebo spáleno. 

Podmínky a opatření týkající se venkovního využití odpadu 
Metody regenerace  : Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1, PROC2,  
PROC3, PROC4, 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 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) : Pevná látka, Prášková látka, Prašnost: vysoká 

Frekvence a doba používání   

Délka expozice : > 4 h 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 
Tělesná hmotnost : 70 kilogram 
Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Dlaň jedné ruky  
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  : 240 cm2  
Poznámky  :  Relevantní pro: PROC1 PROC3 
Dermální expozice :  Dlaň u obou rukou 

  : 480 cm2  

Poznámky  : Relevantní pro: PROC2 PROC4 PROC8b 

 

Technické podmínky a opatření  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním 
S látkou nakládejte především v uzavřeném systému opatřeném podtlakovým větráním. 
Manipulaci provádějte v digestoři nebo za podtlakového větrání.  
Prach musí být odstraňován přímo v místě vzniku. 
Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. 
Používejte zařízení v nevýbušném provedení. 

 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Zamezte vystřikování. Je požadována správná výrobní praxe. Zajistěte, aby byli pracovníci školeni 
v minimalizaci expozice. Sledování operátora Kontroly intergrity zařízení 

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

Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Účinná protiprachová maska Při prášení nebo vzniku aerosolu použijte dýchací masku s vhodným 
filtrem. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv. Používejte vhodný prostředek k ochraně 
očí. Osobní ochrana viz sekce 8. 

 
Poznámka  

Místní působení 
Oční dráždivost 
Opatření řízení rizik jsou založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
       

 EUSES  Sladká voda lokální 0,0153 mg/L 0,0348 
    PEC   
 EUSES  Sladkovodní lokální 0,261 mg/kg 0,0348 
   sediment PEC vlhké  
     hmotnosti  
 EUSES  Mořská voda lokální 0,0018 mg/L 0,0408 
    PEC   
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 EUSES  Mořský lokální 0,0307 0,0408 
   sediment PEC mg/kg vlhké  
     hmotnosti  
 EUSES  Půda lokální 0,0227 0,000777 
    PEC mg/kg vlhké   
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hmotnosti 
   

 

               
 

    EUSES  Vzduch  lokální  0 mg/m³    
 

         PEC      
 

 Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.          
 

                
 

 Pracovníci               
 

             
 

 Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické  Hodnota   Hladina  RCR  
 

    expozice podmínky      expozice    
 

             
 

 PROC1  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická   0,3 mg/kg    
 

    vyvození odsávacího větrání systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného    dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC2  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,14 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC3  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,03 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC4  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 Poznámky: Lze použít dodatečný faktor vstřebávání.          
 

 Kožní: 0.006            
 

          
 

 PROC1  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická  0,001 mg/kg    
 

    vyvození odsávacího větrání systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného   inhalačníexpozi       
 

   použití se používá    ce       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC2  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,01 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním inhalačníexpozi       
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   použití se používá    ce       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC3  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,01 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním inhalačníexpozi       
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použití se používá 
 

ce 
   

 

       
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC4  ECETOC TRA, K S místním Chronická 0,36 mg/kg   
 

   vyvození odsávacím systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného větráním inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K S místním Chronická 0,18 mg/kg   
 

   vyvození odsávacím systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného větráním inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 
 

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  

 

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

 
Není relevantní  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 2) Použito jako chemický meziprodukt  
 

Hlavní skupiny uživatelů 

 
 

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

Oblasti koncového použití 
  
:  SU8: Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek 

(včetně ropných výrobků) 
SU9: Výroba lehkých chemických látek 

  
Kategorie chemického 

produktu Kategorie procesu 

  
:  PC19: meziprodukty 
 
:  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 

  
Kategorie uvolňování do 
životního prostředí 

  
: ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další 

látky (použití meziproduktů)  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: 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). 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 12000 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 3000 t/a 
tonáže   
Část celkové tonáže pro EU : 1 
použitá v oblasti   
Roční množství na místě : 3000 t/a 
Denní množství na místě : 10000 kg 

 
Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  

Zřeďovací faktor (řeka) : 40 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100  

 
 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění     
Počet emisních dnů za rok  : 300  

Emise nebo faktor uvolnění:  : 0 %  

vzduch      

Emise nebo faktor uvolnění: voda : 0,7 %  

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Vzduch   : Neočekává se emise. 
Voda   : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 

    Nesmí se neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat 
    vyléváním do odpadu a kanalizace. Kontrola hodnoty pH. 

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod  :  Místní čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny : 10.000 m3/d  

odpadních vod     

Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění 
Zacházení s odpady  : Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu 

    neutralizovány. Vodný odpad má být před vypuštěním 
    upraven v místním nebo komunálním zařízení za účelem 
    sekundárního biologického zpracování. 

Metody zneškodnění  : Způsob likvidace pevných odpadů: Může být v souladu s 
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    místními předpisy uloženo na skládku nebo spáleno. 

Podmínky a opatření týkající se venkovního využití odpadu 
Metody regenerace  : Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1, PROC2,  
PROC3, PROC4, 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 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) : Pevná látka, Prášková látka, Prašnost: vysoká 

Frekvence a doba používání 

Délka expozice :  > 4 h 
 
Lidské faktory neovlivněné managementem rizika  
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Tělesná hmotnost : 70 kilogram  
Dýchací objem : 10 m3/den  
Dermální expozice : Dlaň jedné ruky 

  : 240 cm2  

Poznámky  :  Relevantní pro: PROC1 PROC3 
Dermální expozice :  Dlaň u obou rukou 

  : 480 cm2  

Poznámky  : Relevantní pro: PROC2 PROC4 PROC8b 

 

Technické podmínky a opatření  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním 
S látkou nakládejte především v uzavřeném systému opatřeném podtlakovým větráním. 
Manipulaci provádějte v digestoři nebo za podtlakového větrání. 
Prach musí být odstraňován přímo v místě vzniku. 
Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. 
Používejte zařízení v nevýbušném provedení. 

 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Zamezte vystřikování. Je požadována správná výrobní praxe. Zajistěte, aby byli pracovníci školeni 
v minimalizaci expozice. Sledování operátora Kontroly intergrity zařízení 

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

Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Účinná protiprachová maska Při prášení nebo vzniku aerosolu použijte dýchací masku s vhodným 
filtrem. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv. Používejte vhodný prostředek k ochraně 
očí. Osobní ochrana viz sekce 8. 

 
Poznámka  

Místní působení 
Oční dráždivost 
Opatření řízení rizik jsou založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
       

 EUSES  Sladká voda lokální 0,0154 mg/L 0,035 
    PEC   
 EUSES  Sladkovodní lokální 0,263 mg/kg 0,035 
   sediment PEC vlhké  
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     hmotnosti  
 EUSES  Mořská voda lokální 0,0084 mg/L 0,191 
    PEC   
 EUSES  Mořský lokální 0,144 mg/kg 0,191 
   sediment PEC vlhké   

 
                

 

            

hmotnosti 
   

 

               
 

    EUSES  Půda  lokální  0,0411  0,00141 
 

         PEC  mg/kg vlhké    
 

            hmotnosti    
 

    EUSES  Vzduch  lokální  0 mg/m³    
 

         PEC      
 

 Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.          
 

                
 

 Pracovníci               
 

            
 

 Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické  Hodnota   Hladina  RCR 
 

    expozice podmínky      expozice    
 

             
 

 PROC1  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická   0,3 mg/kg    
 

    vyvození odsávacího větrání systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného    dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC2  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,14 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC3  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,03 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC4  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 Poznámky: Lze použít dodatečný faktor vstřebávání.          
 

 Kožní: 0.006            
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 PROC1  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická  0,001 mg/kg    
 

    vyvození odsávacího větrání systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného   inhalačníexpozi       
 

   použití se používá    ce       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC2  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,01 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním inhalačníexpozi       
 

   použití se používá    ce       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 
 

PROC3 
 

ECETOC TRA, K 
 

S místním 
 

Chronická 
 

0,01 mg/kg 
  

 

       
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC4  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,36 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,18 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 
 

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  

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice odpovídají 
jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 3) Formulace přípravků  

 
Hlavní skupiny uživatelů :  SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě 

 nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 

Oblasti koncového použití :  SU5: Výroba textilií, kůží, kožešin 
 SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/ nebo jejich nové 
 balení (kromě slitin) 
 SU13: Výroba jiných nekovových nerostných výrobků, např. 
 cementových směsí, cementu 
 SU20: Zdravotnické služby 

Kategorie chemického produktu :  PC1: lepidla, těsnící prostředky 
 PC3: osvěžovače vzduchu 
 PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
 povrchových materiálů 
 PC9b: plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína 
 PC9c: barvy nanášené prsty 
 PC12: hnojiva 
 PC18: inkoust a tonery 
 PC30: fotochemické látky 
 PC31: leštidla a voskové směsi 
 PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
 rozpouštědel) 
 PC39: kosmetika, přípravky pro osobní péči 

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) 
 PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
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 PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 

 

kompresí, vytlačováním, peletizací 
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PROC15: Použití jako laboratorního reagentu 
PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze 
za použití POO 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC1: Výroba látek 
prostředí ERC2: Formulace přípravků  

ERC3: Formulace látek jako součásti materiálů  
ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a  
výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC1,  
ERC2, ERC3, ERC4: Výroba látek, Formulace přípravků, Formulace látek jako součásti 
materiálů, 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). 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 100000 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 10000 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,6 
tonáže   
Roční množství na místě : 6000 t/a 
Denní množství na místě : 20000 kg 

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Zřeďovací faktor (řeka) : 10 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 300 
Emise nebo faktor uvolnění: : 0,25 % 
vzduch   
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 0,05 % 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Voda :  Odstraňování pevných složek v usazovacích nádržích. 
  Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 
  Nesmí se neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat 
  vyléváním do odpadu a kanalizace. Kontrola hodnoty pH. 

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod :  Městská čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny : 10.000 m3/d 
odpadních vod    
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Podmínky a opatření týkající se venkovní úpravy odpadů pro jejich odstranění  

Zacházení s odpady :  Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu  
neutralizovány. Vodný odpad má být před vypuštěním 
upraven v místním nebo komunálním zařízení za 
účelem sekundárního biologického zpracování. 

Metody zneškodnění :  Způsob likvidace pevných odpadů: Může být v souladu s 
místními předpisy uloženo na skládku nebo spáleno. 

 
Podmínky a opatření týkající se venkovního využití odpadu 

Metody regenerace :  Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, 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), 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), 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) : Pevná látka, Prášková látka, Prašnost: vysoká, Kapalná směs 

Frekvence a doba používání   

Délka expozice : > 4 h 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 
Tělesná hmotnost : 70 kilogram 
Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Dlaň jedné ruky 

 : 240 cm2 
Poznámky : Relevantní pro: PROC1 PROC3 PROC15 
Dermální expozice : Dlaň u obou rukou 

 : 480 cm2 
Poznámky :  Relevantní pro: PROC2 PROC4 PROC5 PROC8b PROC9 

  PROC14 
Dermální expozice : Obě ruce 

 : 960 cm2 
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Poznámky  :  Relevantní pro: PROC8a 
Dermální expozice : Ruce a předloktí 

  : 1500 cm2  
Poznámky  : Relevantní pro: PROC7 

 

Technické podmínky a opatření  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním 
S látkou nakládejte především v uzavřeném systému opatřeném podtlakovým větráním. 
Manipulaci provádějte v digestoři nebo za podtlakového větrání. 
Prach musí být odstraňován přímo v místě vzniku.  
Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. 
Používejte zařízení v nevýbušném provedení. 

 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Zamezte vystřikování. Je požadována správná výrobní praxe. Zajistěte, aby byli pracovníci školeni 
v minimalizaci expozice. Sledování operátora Kontroly intergrity zařízení 

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

Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Účinná protiprachová maska Při prášení nebo vzniku aerosolu použijte dýchací masku s vhodným 
filtrem. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv. Používejte vhodný prostředek k ochraně 
očí. Osobní ochrana viz sekce 8. 

 
Poznámka  

Místní působení 
Oční dráždivost 
Opatření řízení rizik jsou založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

2.3 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC13, PROC19: 
Úprava předmětů máčením apoléváním, 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) : Pevná látka, nízká prašnost, Kapalná směs 

Frekvence a doba používání   
Délka expozice : > 4 h 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 
Tělesná hmotnost : 70 kilogram 
Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Dlaň u obou rukou 

 : 480 cm2 
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Poznámky  :  Relevantní pro: PROC13 
Dermální expozice : Obě ruce  

  : 1980 cm2  
Poznámky  : Relevantní pro: PROC19 

 

Technické podmínky a opatření  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním 
S látkou nakládejte především v uzavřeném systému opatřeném podtlakovým větráním. 
Manipulaci provádějte v digestoři nebo za podtlakového větrání. 
Prach musí být odstraňován přímo v místě vzniku.  
Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. 
Používejte zařízení v nevýbušném provedení. 

 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Zamezte vystřikování. Je požadována správná výrobní praxe. Zajistěte, aby byli pracovníci školeni 
v minimalizaci expozice. Sledování operátora Kontroly intergrity zařízení 

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

Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Účinná protiprachová maska Při prášení nebo vzniku aerosolu použijte dýchací masku s vhodným 
filtrem. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv. Používejte vhodný prostředek k ochraně 
očí. Osobní ochrana viz sekce 8. 

 
Poznámka  

Místní působení 
Oční dráždivost 
Opatření řízení rizik jsou založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
       

 EUSES  Sladká voda lokální 0,0158 mg/L 0,0359 
    PEC   
 EUSES  Sladkovodní lokální 0,27 mg/kg 0,0359 
   sediment PEC vlhké  
     hmotnosti  
 EUSES  Mořská voda lokální 0,0194 mg/L 0,441 
    PEC   
 EUSES  Mořský lokální 0,331 mg/kg 0,441 
   sediment PEC vlhké  
     hmotnosti  
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 EUSES  Půda lokální 0,106 mg/kg 0,00362 
    PEC vlhké  
     hmotnosti   

 
                

 

    

EUSES 
 

Vzduch 
 

lokální 
 

0 mg/m³ 
   

 

          
 

         PEC      
 

 Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.          
 

                
 

 Pracovníci               
 

             
 

 Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické  Hodnota   Hladina  RCR  
 

    expozice podmínky      expozice    
 

             
 

 PROC1  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická   0,34 mg/kg    
 

    vyvození odsávacího větrání systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného    dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC2  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,14 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC3  ECETOC TRA, K S místním  Chronická  0,034 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC4  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC5  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   1,37 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC7  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   4,29 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC8a  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   1,37 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 



 
 
 

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

Stránka 37 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
 

    bezpečného větráním  dermální       
 

   použití se používá    expozice       
 

   kvalitativní přístup.            
 

 PROC9  ECETOC TRA, K S místním  Chronická   0,69 mg/kg    
 

    vyvození odsávacím systémová  těl.hmot./den    
  

           
 

   

bezpečného 
 

větráním 
 

dermální 
   

 

        
 

   použití se používá    expozice    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC14  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,34 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  dermální    
 

   použití se používá    expozice    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC15  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,034 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  dermální    
 

   použití se používá    expozice    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 Poznámky: Lze použít dodatečný faktor vstřebávání.      
 

 Kožní: 0.006        
 

          
 

 PROC1  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická 0,0014 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného    inhalačníexpozi    
 

   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC2  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,014 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC3  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,014 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC4  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,36 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC5  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,36 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi    
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   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC7  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 1,43 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC8a  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,71 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá    ce    
 

   kvalitativní přístup.        
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická 0,36 mg/kg   
  

            
 

   

vyvození 
 

odsávacím 
 

systémová 
 

těl.hmot./den 
  

 

        
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC9  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,29 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC14  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,14 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC15  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,071 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC13  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,69 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC19  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  14,1 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 Poznámky: Lze použít dodatečný faktor vstřebávání.       
 

 Kožní: 0.006         
 

           
 

 PROC13  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,0014 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
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   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC19  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,0071 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 
 

PROC1 :  Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná 
PROC13 :  Úprava předmětů máčením apoléváním 
PROC14 :  Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, 

 peletizací 
PROC15 :  Použití jako laboratorního reagentu 
PROC19 :  Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO 
PROC2 :  Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně 

 kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků) 
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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)  

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena 
přinejmenším v ekvivalentní míře. 
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  

     
 
 
1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 4) Použito v kosmetických prostředcích,  
Spotřebitelské použití, Profesionální 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) 
  SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 
  školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
  SU20: Zdravotnické služby 

Kategorie chemického produktu : PC2: adsorpční látky 
  PC39: kosmetika, přípravky pro osobní péči 

Kategorie procesu :  PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem 
  PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky 
  PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 
  použití POO 

Kategorie výrobku : AC8: Papírové předměty 
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Kategorie uvolňování do životního :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
prostředí  látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 
  ERC11a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
  dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
  vnitřních prostorách 

Další informace :  Pro toto použití jsou vyžadovány jen posouzení expozice a 
  charakterizace rizik pro životní prostředí. 

Příprava výrobků pro osobní hygienu: 
viz: 
Formulation into preparations  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8a,  
ERC11a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů 
s dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve vnitřních prostorách  

 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 7500 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 750 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,0005 
tonáže   
Denní množství pro široké : 1,03 kg 
disperzní použití    

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  

Zřeďovací faktor (řeka)  : 900  
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 1.000  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění     

Počet emisních dnů za rok  : 365  

Emise nebo faktor uvolnění:  : 0 %  

vzduch      
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 %  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod  :  Městská čistírna odpadních vod 

Podmínky a opatření týkající se venkovního využití odpadu 
Metody regenerace  : Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
       

 EUSES  Sladká voda lokální 0,0159 mg/L 0,0361 
    PEC   
 EUSES  Sladkovodní lokální 0,271 mg/kg 0,0361 
   sediment PEC vlhké  
     hmotnosti  
 EUSES  Mořská voda lokální 0,0015 mg/L 0,0337 
    PEC   
 EUSES  Mořský lokální 0,0253 0,0337 
   sediment PEC mg/kg vlhké  
     hmotnosti  
 EUSES  Půda lokální 0,0302 0,00103 
    PEC mg/kg vlhké  
     hmotnosti  
 EUSES  Vzduch lokální 0 mg/m³  

    PEC    
Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.  

 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  

 
    

 
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 5) Použití v čisticích prostředcích, 
Průmyslové použití  

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

Kategorie chemického produktu : PC3: osvěžovače vzduchu 
  PC28: parfémy, vůně 
  PC31: leštidla a voskové směsi 
  PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
  rozpouštědel) 
  PC36: změkčovače vody 
  PC37: přípravky pro úpravu vody 

Kategorie procesu :  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 
  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 apoléváním 

Kategorie výrobku : AC8: Papírové předměty 
  AC35: Parfemované papírové předměty 

Kategorie uvolňování do životního : ERC2: Formulace přípravků 
prostředí  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 
  výrobků, které se nestávají součástí předmětů 
  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných  

látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 
ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 
pomocných látek v otevřených systémech ve venkovních 
prostorách ERC9a: Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve vnitřních prostorách  
ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC2, 
ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Formulace přípravků, Průmyslové použití 
pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů, 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). 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 100000 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 10000 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,0005 
tonáže   

Roční množství na místě : 5000 kg 
Denní množství na místě : 14 kg 

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Zřeďovací faktor (řeka) : 10 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: : 0 % 
vzduch   
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 % 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Voda :  Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 
  Nesmí se neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat 
  vyléváním do odpadu a kanalizace. Kontrola hodnoty pH. 

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod :  Místní čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny : 2.000 m3/d 
odpadních vod   

 
Podmínky a opatření související s likvidací artiklu po uplynutí doby jeho upotřebitelnosti  
Zacházení s odpady : Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu 

neutralizovány. Vodný odpad má být před vypuštěním upraven 
v místním nebo komunálním zařízení za účelem sekundárního 
biologického zpracování.  
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Metody zneškodnění :  Způsob likvidace pevných odpadů: Může být v souladu s 
  místními předpisy uloženo na skládku nebo spáleno. 
 
Podmínky a opatření související s regenerací artiklu po uplynutí doby jeho upotřebitelnosti  

Metody regenerace :  Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  
 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2, PROC4,  
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13: 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, 

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 apoléváním 
 
Charakteristická vlastnost produktu (artiklu)  

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

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevná látka, Kapalná směs 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Prašnost: nízká 
Poznámky : Relevantní pro: PROC8a PROC8b PROC9 PROC10 PROC13 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Prašnost: vysoká, Fugacita: vysoká 
Poznámky :  Relevantní pro: PROC7 

Frekvence a doba používání   

Délka expozice : > 4 h 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 
Tělesná hmotnost : 70 kilogram 
Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Dlaň u obou rukou 

 : 480 cm2 
Poznámky : Relevantní pro: PROC8b PROC9 PROC13 
Dermální expozice : Obě ruce 

 : 960 cm2 
Poznámky : Relevantní pro: PROC8a PROC10 
Dermální expozice : Ruce a předloktí 

 : 1500 cm2 
Poznámky :  Relevantní pro: PROC7 

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků 
Venkovní / Vnitřní : Vnitřní 
Venkovní / Vnitřní : Venkovní  
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Technické podmínky a opatření  

Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním 
S látkou nakládejte v uzavřeném systému. 

 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Zamezte vystřikování. Je požadována správná výrobní praxe. Zajistěte, aby byli pracovníci školeni 
v minimalizaci expozice. Sledování operátora Kontroly intergrity zařízení  

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví 
Pracovník (průmyslový): Dermální expozice, Expozice vdechováním  
Účinná protiprachová maska Dýchací maska s prachovým filtrem Používejte ochranné rukavice/ 

ochranný oděv. Používejte vhodný prostředek k ochraně očí. Osobní ochrana viz sekce 8. 
 
Poznámka  

Místní působení 
Oční dráždivost 
Opatření řízení rizik jsou založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář  Metoda Specifické  Oddělení Hodnota Hladina RCR  
   hodnocení podmínky      expozice   
   expozice          
             

   EUSES  Sladká voda lokální 0,0248 mg/L 0,0563  

        PEC    
   EUSES  Sladkovodní lokální 0,423 mg/kg 0,0563  

      sediment PEC vlhké   
          hmotnosti   
   EUSES  Mořská voda lokální 0,0024 mg/L 0,0539  

        PEC    
   EUSES   Mořský lokální 0,0405 0,0539  

      sediment PEC mg/kg vlhké   
          hmotnosti   
   EUSES   Půda lokální 0,402 mg/kg 0,0138  

        PEC vlhké   
          hmotnosti   
   EUSES   Vzduch lokální 0 mg/m³   

        PEC    
Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.        
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Pracovníci 

          

Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické  Hodnota  Hladina RCR  
   expozice podmínky     expozice   
          

PROC7  ECETOC TRA, K S místním  Chronická  2,14 mg/kg   
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vyvození 
 

odsávacím 
 

systémová 
 

těl.hmot./den 
  

 

        
 

   bezpečného  větráním  dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC8a  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  13,7 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  6,9 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC9  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  6,9 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC10  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  27,4 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC13  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  13,7 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    dermální     
 

   použití se používá    expozice     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 Poznámky: Lze použít dodatečný faktor vstřebávání.       
 

 Kožní: 0.006         
 

           
 

 PROC7  ECETOC TRA, K  S místním  Chronická  0,71 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacím  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného  větráním  inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC8a  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  0,07 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC8b  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  0,014 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
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 PROC9  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  0,01 mg/kg   
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den   
 

   bezpečného    inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
  

 
            

 

 

PROC10 
 

ECETOC TRA, K 
 

Bez místního 
 

Chronická 
 

0,07 mg/kg 
 

 

      
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den  
 

   bezpečného    inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC13  ECETOC TRA, K  Bez místního  Chronická  0,014 mg/kg  
 

   vyvození  odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den  
 

   bezpečného    inhalačníexpozi     
 

   použití se používá    ce     
 

   kvalitativní přístup.         
 

 PROC10  :  Aplikace válečkem nebo štětcem     
 

 PROC13  :  Úprava předmětů máčením apoléváním     
 

 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)       
  

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře. 
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 6) Použití v čisticích prostředcích,  
Profesionální použití  

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

Kategorie chemického produktu : PC3: osvěžovače vzduchu 
  PC28: parfémy, vůně 
  PC31: leštidla a voskové směsi 
  PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
  rozpouštědel) 
  PC36: změkčovače vody 
  PC37: přípravky pro úpravu vody 

Kategorie procesu :  PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, 
  expozice nepravděpodobná 
  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 
  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 apoléváním 
  PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 
  použití POO 

Kategorie výrobku : AC8: Papírové předměty 
  AC35: Parfemované papírové předměty 

Kategorie uvolňování do životního :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
prostředí  látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 
  ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných  

látek v otevřených systémech ve venkovních 
prostorách ERC9a: Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve vnitřních prostorách  
ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Stránka 51 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

 
 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: 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). 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 100000 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 10000 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,0005 
tonáže   
Denní množství pro široké : 14 kg 
disperzní použití   

Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika 

Zřeďovací faktor (řeka) : 10 
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Trvalé používání/uvolnění   

Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: : 0 % 
vzduch   
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 % 

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Poznámky :  Nevztahuje se 
 
Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod  

Typ čistírny odpadních vod :  Městská čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny :  2.000 m3/d  
odpadních vod 

 
Podmínky a opatření související s regenerací artiklu po uplynutí doby jeho upotřebitelnosti  

Metody regenerace :  Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1, PROC4,  
PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19: Použití v rámci uzavřeného 
výrobního procesu, expozice nepravděpodobná, 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 do malých nádob (specializovaná plnicí 
linka, včetně odvažování), Aplikace válečkem nebo štětcem, Neprůmyslové nástřikové 
techniky, Úprava předmětů máčením apoléváním, Ruční míšení s úzkým kontaktem a 
pouze za použití POO  

 

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

stanoveno). 
 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevná látka, Prašnost: nízká, Kapalná směs 

Frekvence a doba používání   

Délka expozice : > 4 h 

Lidské faktory neovlivněné managementem rizika 
Tělesná hmotnost : 70 kilogram 
Dýchací objem : 10 m3/den 
Dermální expozice : Dlaň u obou rukou 

 : 480 cm2 
Poznámky : Relevantní pro: PROC9 PROC13 
Dermální expozice : Obě ruce 

 : 960 cm2 
Poznámky : Relevantní pro: PROC8a PROC10 
Dermální expozice : Ruce a předloktí 

 : 1500 cm2 
Poznámky : Relevantní pro: PROC11 
Dermální expozice : Obě ruce 

 : 1980 cm2 
Poznámky :  Relevantní pro: PROC19 

Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků 
Venkovní / Vnitřní : Vnitřní 
Venkovní / Vnitřní : Venkovní 
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Technické podmínky a opatření  
Zajistěte dobré větrání. 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Je požadována správná výrobní praxe. 

Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví  
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv. Používejte vhodný prostředek k ochraně očí. Osobní 
ochrana viz sekce 8. 

 
Poznámka  

Místní působení 
Oční dráždivost  
Opatření řízení rizik jsou založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář  Metoda Specifické  Oddělení Hodnota  Hladina RCR 
   hodnocení podmínky        expozice  
   expozice           
             

   EUSES   Sladká voda lokální  0,0248 mg/L 0,0563 
         PEC    
   EUSES   Sladkovodní lokální  0,423 mg/kg 0,0563 
      sediment PEC  vlhké  

            hmotnosti  
   EUSES   Mořská voda lokální  0,0024 mg/L 0,0539 
         PEC    
   EUSES   Mořský lokální  0,0405 0,0539 
      sediment PEC  mg/kg vlhké  
            hmotnosti  
   EUSES   Půda  lokální  0,402 mg/kg 0,0138 
         PEC  vlhké  
            hmotnosti  
   EUSES   Vzduch lokální  0 mg/m³  

         PEC    
Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.         

              

Pracovníci             
          

Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické  Hodnota   Hladina RCR 
   expozice podmínky      expozice  
          

PROC8a  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická   13,7 mg/kg  

   vyvození odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den  
   bezpečného     dermální     
  použití se používá     expozice     

  kvalitativní přístup.           
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PROC9  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická   6,86 mg/kg  

   vyvození odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den  
   bezpečného     dermální     
  použití se používá     expozice     
  kvalitativní přístup.           

PROC10  ECETOC TRA, K Bez místního  Chronická   27,4 mg/kg  

   vyvození odsávacího větrání  systémová  těl.hmot./den  

   bezpečného     dermální      
         

 

   

použití se používá 
 

expozice 
   

 

       
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC11  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 107 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  dermální    
 

   použití se používá  expozice    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC19  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 141 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  dermální    
 

   použití se používá  expozice    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 Poznámky: Lze použít dodatečný faktor vstřebávání.     
 

 Kožní: 0.006      
 

        
 

 PROC8a  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 0,07 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC9  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 0,07 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC10  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 0,07 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC11  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 0,14 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
 

   kvalitativní přístup.      
 

 PROC19  ECETOC TRA, K Bez místního Chronická 0,07 mg/kg   
 

   vyvození odsávacího větrání systémová těl.hmot./den   
 

   bezpečného  inhalačníexpozi    
 

   použití se používá  ce    
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   kvalitativní přístup.      
 

 
 

PROC10 :  Aplikace válečkem nebo štětcem 
PROC11 :  Neprůmyslové nástřikové techniky 
PROC19 :  Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO 
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) 
 
    

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 7) Použití v čisticích prostředcích,  
Spotřebitelské použití  

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

Kategorie chemického produktu : PC3: osvěžovače vzduchu 
  PC28: parfémy, vůně 
  PC31: leštidla a voskové směsi 
  PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
  rozpouštědel) 
  PC36: změkčovače vody 
  PC37: přípravky pro úpravu vody 

Kategorie výrobku : AC8: Papírové předměty 
  AC35: Parfemované papírové předměty 

Kategorie uvolňování do životního :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
prostředí  látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách 
  ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných  

látek v otevřených systémech ve venkovních 
prostorách ERC9a: Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve vnitřních prostorách  
ERC9b: Velmi rozšířené používání látek v 
uzavřených systémech ve venkovních prostorách  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: 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). 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 100000 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 10000 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,0005 
tonáže   
Denní množství pro široké : 14 kg 
disperzní použití    
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Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika  

Zřeďovací faktor (řeka)  : 10  
Zřeďovací faktor (pobřežní oblasti) : 100  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění     

Počet emisních dnů za rok  : 365  

Emise nebo faktor uvolnění:  : 0 %  

vzduch      
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 %  

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod  :  Městská čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny : 2.000 m3/d  

odpadních vod     

Podmínky a opatření týkající se venkovního využití odpadu 
Metody regenerace  : Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC3, PC28, PC31,  
PC35, PC36, PC37: osvěžovače vzduchu, parfémy, vůně, leštidla a voskové směsi, 
prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel), změkčovače 
vody, přípravky pro úpravu vody, AC8, AC35: Papírové předměty, Parfemované 
papírové předměty  
 
Charakteristická vlastnost produktu (artiklu) 

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

stanoveno). 
 

Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Pevná látka, Kapalná směs, Prašnost: nízká 

 

Frekvence a doba používání/expozice podle doby upotřebitelnosti  
Délka expozice :  > 4 h  
Poznámky :  S ohledem na předpokládané kratší a méně časté používání  

se u spotřebitelů očekává nižší expozice nežli 
uvedená expozice při profesionálním použití. Viz oddíl 
Použití v čisticích prostředcích Profesionální použití 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů během doby 
upotřebitelnosti artiklu  

Venkovní / Vnitřní :  Vnitřní 
Venkovní / Vnitřní :  Venkovní 

 

 

Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se 
chování, ochrana osob a hygiena)  
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Způsob provedení : Spotřebitelské použití 
Spotřebitelská opatření : Zajistěte dobré větrání. 
Poznámky :  Místní působení Oční dráždivost Opatření řízení rizik jsou 
  založená na kvalitativní charakterizaci rizika.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické  Oddělení Hodnota   Hladina  RCR 
  hodnocení podmínky       expozice    
  expozice             
                

  EUSES   Sladká voda lokální  0,0248 mg/L  0,0563 
        PEC        
  EUSES   Sladkovodní lokální  0,423 mg/kg  0,0563 
      sediment  PEC    vlhké    
           hmotnosti    
  EUSES   Mořská voda lokální  0,0024 mg/L  0,0539 
        PEC        
  EUSES   Mořský lokální   0,0405  0,0539 
      sediment  PEC  mg/kg vlhké    
           hmotnosti    
  EUSES   Půda lokální  0,402 mg/kg  0,0138 
        PEC    vlhké    
           hmotnosti    
  EUSES   Vzduch lokální   0 mg/m³    

        PEC        
Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.           

                

Spotřebitelé               
           

Dílčí scénář  Metoda  Specifické podmínky  Hodnota  Hladina  RCR 
  hodnocení          expozice   
  expozice              
             

PC3  K vyvození      Chronická    

PC28  bezpečného      systémová    

PC31  použití se      dermální      
PC35  používá      expozice      

PC36  kvalitativní              

PC37  přístup.              

AC8                

AC35                

PC3  K vyvození      Chronická    

PC28  bezpečného      lokální       
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PC31  použití se      inhalační      
PC35  používá      expozice      

PC36  kvalitativní              

PC37  přístup.               

 
   

 
 

 
AC35 :  Parfemované papírové předměty 
AC8 :  Papírové předměty 
PC28 :  parfémy, vůně 
PC3 :  osvěžovače vzduchu 
PC31 :  leštidla a voskové směsi 
PC35 :  prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel) 
PC36 :  změkčovače vody 
PC37 :  přípravky pro úpravu vody  

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 8) Použití v papírenském průmyslu  
 

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

 
Oblasti koncového použití :  SU6b: Výroba dřeva a dřevěných výrobků 

 
Kategorie chemického produktu :  PC26: přípravky pro barvení, konečné úpravy a impregnaci  

papíru a lepenky; včetně bělicích činidel a dalších 
pomocných látek používaných při výrobním procesu 

 
Kategorie procesu :  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 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 
prostředí výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4: 
Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

 
 
 
Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 1000 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 100 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 1 
tonáže   
Roční množství na místě : 100 t/a 
Denní množství na místě : 333 kg 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 300 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 2 % 
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5, PROC8a: 
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  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná směs 

Frekvence a doba používání 

Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použití jako meziprodukt Formulace přípravků Použití v 
čisticích prostředcích  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného 

použití se používá  
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice  

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice odpovídají 
jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.   

 
 
 

1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 9) Použití ve stavebních materiálech,  
Průmyslové použití, Profesionální použití  

 
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 
 SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 
 školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
 SU2a: Těžební průmysl (kromě průmyslových odvětví 
 provozovaných na volném moři) 
 SU2b: Průmyslová odvětví provozovaná na volném moři 
 SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/ nebo jejich nové 
 balení (kromě slitin) 
 SU19: Stavebnictví a stavitelské práce 

Kategorie chemického produktu :  PC10: Stavební a konstrukční směsi jinde neuvedené 

Kategorie procesu :  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 
 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 
 PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem 
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 PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky 
 PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
 PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 
 kompresí, vytlačováním, peletizací 
 PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 
 použití POO 
 PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v 
 materiálech a/ nebo předmětech 
 PROC24: Otevřené zpracování a činnosti související s 
 přemisťováním minerálů/ kovů za zvýšené teploty 

Kategorie výrobku :  AC4: Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky 
 AC7: Kovové předměty 
 AC8: Papírové předměty 
 AC10: Pryžové předměty 
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AC11: Dřevěné předměty 
AC13: Plastové předměty 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC5: Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí 
prostředí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu  

ERC8c: Velmi rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při 
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
jeho povrchu  
ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při 
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
jeho povrchu  
ERC10a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
venkovních prostorách  
ERC10b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování)  
ERC11a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
vnitřních prostorách  
ERC11b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve vnitřních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování)  
ERC12a: Průmyslové zpracování předmětů brusnými 

technikami (s nízkou hodnotou uvolňování látek)  
 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC5,  
ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a: Průmyslové použití, při 
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Velmi 
rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při němž se látka stává součástí základní 
hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Velmi rozšířené použití ve venkovních 
prostorách, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho 
povrchu, Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou 
hodnotou uvolňování látky ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené použití 
předmětů a materiálů s dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách (včetně brusných metod 
zpracování), Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a 
nízkou hodnotou uvolňování látky ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití 
předmětů a materiálů s dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve vnitřních prostorách (včetně brusných metod 
zpracování), Průmyslové zpracování předmětů brusnými technikami (s nízkou 
hodnotou uvolňování látek)  

 
Použité množství  

Tonáž použitá v oblasti :  1500 t/a  
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Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

Trvalé používání/uvolnění   

Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 10 % 
Emise nebo faktor uvolnění: půda : 90 % 
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2, PROC4, 
PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, 
PROC21, PROC24: 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, 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, 
Aplikace válečkem nebo štětcem, Neprůmyslové nástřikové techniky, Úprava 
předmětů máčením apoléváním, Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 
kompresí, vytlačováním, peletizací, Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 
použití POO, Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/ nebo 
předmětech, Otevřené zpracování a činnosti související s přemisťováním minerálů/ 
kovů za zvýšené teploty  
 
Charakteristická vlastnost produktu (artiklu) 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) 

 
 
:  Kapalná směs 
 

Frekvence a doba používání  
Poznámky 

  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí  
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 Dílčí scénář Metoda Specifické  Oddělení Hodnota Hladina  RCR  
   hodnocení podmínky     expozice    
   expozice          
              

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného 

použití se používá  
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 10) Použití ve stavebních materiálech,  
Spotřebitelské použití  

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

veřejnost = spotřebitelé) 
 

Kategorie chemického produktu :  PC10: Stavební a konstrukční směsi jinde neuvedené 
 

Kategorie výrobku :  AC4: Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky 
AC7: Kovové předměty  
AC8: Papírové předměty 
AC10: Pryžové předměty 
AC11: Dřevěné předměty 
AC13: Plastové předměty 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC8c: Velmi rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při 
prostředí němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 

jeho povrchu 
ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při  
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
jeho povrchu 
ERC10a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
venkovních prostorách 
ERC10b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách  
(včetně brusných metod zpracování) 
ERC11a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
vnitřních prostorách 
ERC11b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve vnitřních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování) 
ERC12a: Průmyslové zpracování předmětů brusnými  
technikami (s nízkou hodnotou uvolňování látek)  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8c,  
ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a: Velmi rozšířené použití ve 
vnitřních prostorách, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
jeho povrchu, Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka 
stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Velmi rozšířené použití 
předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
venkovních prostorách, Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou 
životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se záměrným uvolňováním 
látek ve venkovních prostorách (včetně brusných metod zpracování), Velmi rozšířené 
použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou 
životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se záměrným uvolňováním 
látek ve vnitřních prostorách (včetně brusných metod zpracování), Průmyslové 
zpracování předmětů brusnými technikami (s nízkou hodnotou uvolňování látek)  

 

Použité množství  
Tonáž použitá v oblasti :  1500 t/a 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Trvalé používání/uvolnění Počet 
emisních dnů za rok Emise nebo 
faktor uvolnění: voda Emise 
nebo faktor uvolnění: půda 
Poznámky 

 
 
: 365 
: 10 %  
: 90 %  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC10: Stavební a  
konstrukční směsi jinde neuvedené, AC4, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13: Předměty z 
kamene, sádry, cementu, skla a keramiky, Kovové předměty, Papírové předměty, 
Pryžové předměty, Dřevěné předměty, Plastové předměty  

 

Charakteristická vlastnost produktu (artiklu) 
Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalná směs 

Frekvence a doba používání/expozice podle doby upotřebitelnosti  
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik bylo 
použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba Použito 
jako chemický meziprodukt Formulace přípravků Použití v 
čisticích prostředcích  

  
 
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Spotřebitelé  
 

Dílčí scénář Metoda  Specifické podmínky  Hodnota  Hladina RCR 
 hodnocení      expozice  
 expozice        
          

K vyvození 
bezpečného 

použití se  
používá 

kvalitativní 
přístup.  
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Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře. 
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  



 
 
 

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

Stránka 71 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

  
 
 
 

1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 11) Použití v polymerech a plastech  
 

Hlavní skupiny uživatelů 

 
 

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

Oblasti koncového použití 
  
:  SU11: Výroba pryžových výrobků  

SU12: Výroba výrobků z umělých hmot, včetně slučování a  
konverze 

  
Kategorie chemického 

produktu Kategorie procesu 

  
:  PC32: polymerové přípravky a sloučeniny 
 
:  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 

  
: ERC6b: Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných 

látek  
 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC6b:  
Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek  

 
 
 
Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 200 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 20 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 1 
tonáže   
Roční množství na místě : 20 t/a 
Denní množství na místě : 67 kg 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 300 
Emise nebo faktor uvolnění: : 0 % 
vzduch   
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 0,65 % 
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Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik bylo 

použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba Použito  
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jako chemický meziprodukt Formulace přípravků Použito 
v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3, PROC5, 
PROC8a, PROC8b: 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  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) 

 
 
:  Kapalná směs 
 

Frekvence a doba používání  
Poznámky 

  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
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 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození  
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bezpečného 
použití se používá 
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice odpovídají 
jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 12) Použití v ropném průmyslu  
 

Hlavní skupiny uživatelů 

 
 

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

Oblasti koncového použití 
  
:  SU2a: Těžební průmysl (kromě průmyslových odvětví 

provozovaných na volném moři)  
SU2b: Průmyslová odvětví provozovaná na volném moři 

  
Kategorie chemického produktu 

  
:  PC20: výrobky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, 

neutralizační činidla 
PC40: extrakční prostředky 

  
Kategorie procesu 

  
:  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 

  
Kategorie uvolňování do 
životního prostředí 

  
: ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8d: 
Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 
 
 
Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 900 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 100 t/a 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 % 
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik bylo 

použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba Použito jako 

chemický meziprodukt Formulace přípravků Použito v  
kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3, PROC4,  
PROC5, PROC8a, PROC8b: 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  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) 

 
 
:  Kapalná směs 
 

Frekvence a doba používání 
 

Poznámky 
  

: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození  
     
 

bezpečného 
použití se používá 
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 13) Použito v textilních aplikacích  
 

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

 
Oblasti koncového použití :  SU5: Výroba textilií, kůží, kožešin  

SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/ nebo jejich 
nové balení (kromě slitin) 

 
Kategorie chemického produktu :  PC20: výrobky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, 

neutralizační činidla 
PC23: přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení, konečné  
úpravy, impregnaci a péči 
PC34: přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci  
textilií; včetně bělicích činidel a dalších pomocných látek 
používaných při výrobním procesu 

 
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 
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
PROC22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské procesy s  
minerály/ kovy za zvýšené teploty; Průmyslové zařízení 

 
Kategorie výrobku :  AC5: Tkaniny, textilie a oděvy 

AC6: Kožené předměty 
 

Kategorie uvolňování do životního :  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 
prostředí výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4: 
Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí 
předmětů  

 

 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 300 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 120 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,05 
tonáže   
Roční množství na místě : 6000 kg 
Denní množství na místě : 20 kg  
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Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění     
Počet emisních dnů za rok  : 300  

Emise nebo faktor uvolnění:  : 0 %  

vzduch      

Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 %  

Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

Vzduch   : Neočekává se emise. 
Voda   : Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 

    Nesmí se neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat 
    vyléváním do odpadu a kanalizace. Kontrola hodnoty pH. 

Podmínky a opatření týkající se městských čistíren odpadních vod 
Typ čistírny odpadních vod  :  Městská čistírna odpadních vod 
Průtoková rychlost vody z čistírny : 2.000 m3/d  

odpadních vod     

Podmínky a opatření související s likvidací artiklu po uplynutí doby jeho upotřebitelnosti 
Zacházení s odpady  : Roztoky o nízkém pH musí být před vypuštěním do odpadu 

    neutralizovány. Vodný odpad má být před vypuštěním 
    upraven v místním nebo komunálním zařízení za účelem 
    sekundárního biologického zpracování. 

Metody zneškodnění  : Způsob likvidace pevných odpadů: Může být v souladu s 
    místními předpisy uloženo na skládku nebo spáleno. 
 
Podmínky a opatření související s regenerací artiklu po uplynutí doby jeho upotřebitelnosti 

Metody regenerace :  Zpětné získání kalu pro zemědělství nebo zahradnictví  
 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC8a, PROC8b,  
PROC10, PROC13, PROC22: 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 apoléváním, Potenciálně uzavřené zpracovatelské procesy s minerály/ kovy 
za zvýšené teploty; Průmyslové zařízení  

 

Charakteristická vlastnost produktu (artiklu) 
Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalná směs 

Frekvence a doba používání  
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář  Metoda Specifické  Oddělení Hodnota Hladina RCR 
   hodnocení podmínky      expozice  
   expozice         
            

   EUSES  Sladká voda lokální 0,0292 mg/L 0,0663 
        PEC   
   EUSES  Sladkovodní lokální 0,498 mg/kg 0,0663 
      sediment PEC vlhké  

          hmotnosti  
   EUSES  Mořská voda lokální 0,101 mg/L 2,3 
        PEC   
Poznámky: Přímý únik do moře je při tomto použití nepravděpodobný.   

            
   EUSES   Mořský lokální 1,73 mg/kg 2,3 
      sediment PEC vlhké  
          hmotnosti  

Poznámky: Přímý únik do moře je při tomto použití nepravděpodobný.   

            
   EUSES   Půda lokální 0,587 mg/kg 0,0201 
        PEC vlhké  
          hmotnosti  
   EUSES   Vzduch lokální 0 mg/m³  

        PEC   
Poznámky: Zanedbatelné uvolnění do vzduchu.       

            

Pracovníci           
         

Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické  Hodnota  Hladina RCR 
   expozice podmínky     expozice  
             

K vyvození 
bezpečného  

použití se používá 
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
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V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  

  
 

1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 14) Použití v barvách a nátěrech, 
Průmyslové použití, Profesionální použití  

 
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 
 SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, 
 školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
 SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/ nebo jejich nové 
 balení (kromě slitin) 
 SU17: Všeobecná výroba, např. strojů, zařízení, vozidel a 
 jiných dopravních zařízení 
 SU18: Výroba nábytku 
 SU19: Stavebnictví a stavitelské práce 

Kategorie chemického produktu :  PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
 povrchových materiálů 
 PC9b: plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína 
 PC9c: barvy nanášené prsty 
 PC18: inkoust a tonery 
 PC34: přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci 
 textilií; včetně bělicích činidel a dalších pomocných látek 
 používaných při výrobním procesu 

Kategorie procesu :  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 
 PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky 
 PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za 
 použití POO 
 PROC21: Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v 
 materiálech a/ nebo předmětech 
 PROC24: Otevřené zpracování a činnosti související s 
 přemisťováním minerálů/ kovů za zvýšené teploty 

Kategorie výrobku :  AC4: Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky 
 AC11: Dřevěné předměty 
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Kategorie uvolňování do životního :  ERC5: Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí 
prostředí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu 

 ERC8c: Velmi rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při 
 němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
 jeho povrchu 

   



 
 
 

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

Stránka 84 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

    

 
ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při 
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
jeho povrchu  
ERC10a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
venkovních prostorách  
ERC10b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování)  
ERC11a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
vnitřních prostorách  
ERC11b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s 
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve vnitřních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování)  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC5,  
ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b: Průmyslové použití, při němž se 
látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Velmi rozšířené 
použití ve vnitřních prostorách, při němž se látka stává součástí základní hmoty 
předmětu nebo jeho povrchu, Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při 
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Velmi 
rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou hodnotou 
uvolňování látky ve venkovních prostorách, Velmi rozšířené použití předmětů a 
materiálů s dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se 
záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách (včetně brusných metod 
zpracování), Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a 
nízkou hodnotou uvolňování látky ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití 
předmětů a materiálů s dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve vnitřních prostorách (včetně brusných metod 
zpracování)  

 
Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 300 t/a 
Tonáž použitá v oblasti : 40 t/a 
Lokálně použitá část oblastní : 0,25 
tonáže   
Roční množství pro široké : 10 t/a 
disperzní použití   

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Trvalé používání/uvolnění 
Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 2 %  
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Poznámky 

  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  
 

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC7, PROC8a,  
PROC8b, PROC10, PROC11, PROC19, PROC21, PROC24: 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, Neprůmyslové 
nástřikové techniky, Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO, 
Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/ nebo předmětech, 
Otevřené zpracování a činnosti související s přemisťováním minerálů/ kovů za 
zvýšené teploty  

 

Charakteristická vlastnost produktu (artiklu) 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) 

 
 
:  Kapalná směs 
 

 
Frekvence a doba používání 

 
Poznámky 

  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  
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Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
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Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození  
bezpečného 

použití se používá  
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 15) Použití v barvách a nátěrech,  
Spotřebitelské použití  

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

veřejnost = spotřebitelé) 
 

Kategorie chemického produktu :  PC9a: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače 
povrchových materiálů 
PC9b: plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína  
PC9c: barvy nanášené prsty 
PC18: inkoust a tonery 
PC34: přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci  
textilií; včetně bělicích činidel a dalších pomocných látek 
používaných při výrobním procesu 

 
Kategorie výrobku :  AC4: Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky 

AC11: Dřevěné předměty 
 

Kategorie uvolňování do životního :  ERC8c: Velmi rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při 
prostředí němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 

jeho povrchu 
ERC8f: Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při  
němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo 
jeho povrchu 
ERC10a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
venkovních prostorách 
ERC10b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo 
se záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování) 
ERC11a: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
vnitřních prostorách 
ERC11b: Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s  
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo  
se záměrným uvolňováním látek ve vnitřních prostorách 
(včetně brusných metod zpracování)  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8c,  
ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b: Velmi rozšířené použití ve vnitřních 
prostorách, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho 
povrchu, Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává 
součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu, Velmi rozšířené použití 
předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve 
venkovních prostorách, Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou 
životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se záměrným uvolňováním 
látek ve venkovních prostorách (včetně brusných metod zpracování), Velmi rozšířené 
použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou 
životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se záměrným uvolňováním 
látek ve vnitřních prostorách (včetně brusných metod zpracování)  

 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 300 t/a 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 2 % 
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC9a, PC9b, PC9c,  
PC18, PC34: povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových 
materiálů, plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína, barvy nanášené prsty, inkoust a 
tonery, přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci textilií; včetně 
bělicích činidel a dalších pomocných látek používaných při výrobním procesu, AC4, 
AC11: Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky, Dřevěné předměty  

 

Charakteristická vlastnost produktu (artiklu) 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalná směs 

 

Frekvence a doba používání/expozice podle doby upotřebitelnosti 
 

Poznámky 
  
:  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
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expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Spotřebitelé  
 

Dílčí scénář Metoda  Specifické podmínky  Hodnota  Hladina RCR 
 hodnocení      expozice  
 expozice        
          

K vyvození 
bezpečného 

použití se  
používá 

kvalitativní 
přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře. 
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 16) Použití ve fotografii, Průmyslové použití,  
Profesionální použití  

 
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 
SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa,  
školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
SU20: Zdravotnické služby 

 
Kategorie chemického produktu :  PC30: fotochemické látky 

 
Kategorie procesu :  PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních 

procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/ 
nebo významný kontakt) 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
prostředí látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: 
ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách  

 
 
 
Použité množství  

Celková tonáž pro EU :  200 t/a 
 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik bylo 
použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Použití v čisticích 
prostředcích  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC5, PROC9,  
PROC13: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci 
přípravků a předmětů (více stadií a/ nebo významný kontakt), Přeprava látky nebo 
přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování), Úprava 
předmětů máčením apoléváním  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná směs 

Frekvence a doba používání 

Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného 

použití se používá  
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích 
daných scénářem expozice  

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 17) Použití ve fotografii, Spotřebitelské použití  
 

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

 
Kategorie chemického produktu :  PC30: fotochemické látky 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
prostředí látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: 
ERC8a: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách  

 

 

Použité množství  
Celková tonáž pro EU :  200 t/a 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 

 
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Použití v 
čisticích prostředcích  

 
 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC30: fotochemické 
látky  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Kapalná směs 

 

Frekvence a doba používání  
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Spotřebitelé  
 

Dílčí scénář Metoda  Specifické podmínky  Hodnota  Hladina RCR 
 hodnocení      expozice  
 expozice        
          

K vyvození 
bezpečného  

použití se 
používá 

kvalitativní 
přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 18) Použití jako laboratorního reagentu  
 

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

 
Kategorie chemického produktu :  PC21: laboratorní chemikálie 

 
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 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 
prostředí výrobků, které se nestávají součástí předmětů 

ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  
 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4,  
ERC7: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se 
nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 
 
 
Použité množství  

Celková tonáž pro EU :  1000 t/a 
 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik bylo 
použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba Použito 
jako chemický meziprodukt Formulace přípravků Použito v 
kosmetických prostředcích Použití v čisticích prostředcích 
Použito v textilních aplikacích  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1, PROC2,  
PROC4, PROC8a: 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 zařízeních  

 
 
 
Frekvence a doba používání  

Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného 

použití se používá 
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
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4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích 
daných scénářem expozice  

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 19) Použití při úpravě vody  
 

Hlavní skupiny uživatelů 
 
 

Oblasti koncového použití 
 

 
Kategorie chemického produktu 

 
 
: SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené 

formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních 
 
: SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/ nebo jejich 

nové balení (kromě slitin) 
 
: PC4: nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky  

PC7: základní kovy a slitiny  
PC14: přípravky pro povrchovou úpravu kovů, včetně 

galvanických výrobků a výrobků pro elektrolytické pokovování 

PC16: teplovodivé kapaliny  
PC17: hydraulické kapaliny  
PC20: výrobky jako pufry, vločkovací činidla, 
srážedla, neutralizační činidla 
PC25: kapaliny pro obrábění kovů 
PC31: leštidla a voskové směsi  
PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na 
bázi rozpouštědel) 
PC37: přípravky pro úpravu vody 

  
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 apoléváním 
 PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek 
 PROC20: Profesionální použití rozptýlených kapalin pro 
 přenos tepla a tlaku v uzavřených systémech 
 PROC25: Jiné práce s kovem při vysokých teplotách 
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Kategorie uvolňování do životního :  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 
prostředí výrobků, které se nestávají součástí předmětů 

 ERC6b: Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných 

 

 
látek 
ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech 
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4,  
ERC6b, ERC7: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se 
nestávají součástí předmětů, Průmyslové použití reaktivních výrobních 
pomocných látek, Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 
 
Charakteristické vlastnosti produktu  

Koncentrace látky ve směsi/artiklu :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%. 
 

 

Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 1000 t/a 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 100 % 
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC18, 
PROC20, PROC25: 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 apoléváním, Mazání za vysokoenergetických podmínek, 
Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených 
systémech, Jiné práce s kovem při vysokých teplotách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu  
Koncentrace látky ve směsi/artiklu :  Zahrnuje obsah látky v produktu do 25%.  

 
 



 
 
 

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

Stránka 103 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

    

 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) 

 
 
:  Kapalná směs 
 

Frekvence a doba používání  
Poznámky 

  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  

 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného  

použití se používá  
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena 
přinejmenším v ekvivalentní míře.  

    

 
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Stránka 105 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

 
 
 

1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 20) Použití při povrchových úpravách kovů,  
Průmyslové použití, Profesionální použití  

 
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 
SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa,  
školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
SU14: Výroba základních kovů včetně slitin  
SU15: Výroba obráběných kovových výrobků, kromě strojů a  
zařízení 
SU16: Výroba počítačových, elektronických a optických  
výrobků, elektrického zařízení 
SU17: Všeobecná výroba, např. strojů, zařízení, vozidel a  
jiných dopravních zařízení 

 
Kategorie chemického produktu :  PC7: základní kovy a slitiny 

PC14: přípravky pro povrchovou úpravu kovů, včetně  
galvanických výrobků a výrobků pro elektrolytické pokovování 
PC25: kapaliny pro obrábění kovů  
PC31: leštidla a voskové směsi 
PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi  
rozpouštědel) 

 
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 
PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob  
(specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) 
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC13: Úprava předmětů máčením apoléváním 
PROC17: Lubrikace při působení vysokých energií a při  
částečně otevřeném procesu 
PROC18: Mazání za vysokoenergetických podmínek  
PROC23: Otevřené zpracování a činnosti související s  
přemisťováním minerálů/ kovů za zvýšené teploty  
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Kategorie uvolňování do životního :  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 
prostředí výrobků, které se nestávají součástí předmětů  

ERC6b: Průmyslové použití reaktivních výrobních 
pomocných látek  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4,  
ERC6b: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají 

součástí předmětů, Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek  
 
 
 
Použité množství  

Celková tonáž pro EU :  1000 t/a 
 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Trvalé používání/uvolnění 
Počet emisních dnů za rok :  365 
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Použití v 
čisticích prostředcích  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, 
PROC23: 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 apoléváním, Lubrikace při působení vysokých energií a při částečně 
otevřeném procesu, Mazání za vysokoenergetických podmínek, Otevřené zpracování 
a činnosti související s přemisťováním minerálů/ kovů za zvýšené teploty  

 
 
 
Frekvence a doba používání  

Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného 

použití se používá  
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 21) Použití při povrchových úpravách kovů,  
Spotřebitelské použití  

 
Hlavní skupiny uživatelů 

 
 

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

Kategorie chemického produktu 
  
:  PC7: základní kovy a slitiny 

PC14: přípravky pro povrchovou úpravu kovů, včetně  
galvanických výrobků a výrobků pro elektrolytické pokovování 
PC25: kapaliny pro obrábění kovů 
PC31: leštidla a voskové směsi 
PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi  
rozpouštědel) 

  
Kategorie uvolňování do 
životního prostředí 

  
:  ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a 

výrobků, které se nestávají součástí předmětů  
ERC6b: Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných  
látek  

 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC4,  
ERC6b: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají 

součástí předmětů, Průmyslové použití reaktivních výrobních pomocných látek  
 

 

Použité množství 
 

Celková tonáž pro EU 
  
:  1000 t/a 
  

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  
Trvalé používání/uvolnění 
Počet emisních dnů za rok :  365 
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 
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expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik bylo 
použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Použití v 
čisticích prostředcích  

 
 
 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC7, PC14, PC25,  
PC31, PC35: základní kovy a slitiny, přípravky pro povrchovou úpravu kovů, včetně 
galvanických výrobků a výrobků pro elektrolytické pokovování, kapaliny pro obrábění 
kovů, leštidla a voskové směsi, prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi 
rozpouštědel)  

 
 
 
Frekvence a doba používání   

Poznámky 
  

: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  

 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Spotřebitelé  
 

Dílčí scénář Metoda  Specifické podmínky  Hodnota  Hladina RCR 
 hodnocení      expozice  
 expozice        
          

K vyvození 
bezpečného 

použití se  
používá 

kvalitativní 
přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  

 
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 22) Použití v zemědělství, Průmyslové použití,  
Profesionální použití  

 
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 
SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa,  
školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
SU1: Zemědělství, lesnictví, rybářství 

 
Kategorie chemického produktu :  PC8: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 

škůdců) 
PC12: hnojiva  
PC21: laboratorní chemikálie 

 
Kategorie procesu :  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 
PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem  
PROC11: Neprůmyslové nástřikové techniky 
PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním,  
kompresí, vytlačováním, peletizací 
PROC15: Použití jako laboratorního reagentu  
PROC19: Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za  
použití POO 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC2: Formulace přípravků 
prostředí ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a  

výrobků, které se nestávají součástí předmětů 
ERC8b: Velmi rozšířené používání reaktivních látek v  
otevřených systémech ve vnitřních prostorách 
ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných  
látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
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2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC2,  
ERC4, ERC8b, ERC8d: Formulace přípravků, Průmyslové použití pomocných 
výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů, Velmi rozšířené 
používání reaktivních látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách, Velmi 
rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve 
venkovních prostorách  

 
 
 
Použité množství   

Celková tonáž pro EU : 1500 t/a 

Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí 
Trvalé používání/uvolnění   
Počet emisních dnů za rok : 365 
Emise nebo faktor uvolnění: voda : 10 % 
Emise nebo faktor uvolnění: půda : 90 % 
Poznámky : Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC3, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14, PROC15, PROC19: 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, Aplikace válečkem nebo štětcem, 
Neprůmyslové nástřikové techniky, Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, 
kompresí, vytlačováním, peletizací, Použití jako laboratorního reagentu, Ruční míšení 
s úzkým kontaktem a pouze za použití POO  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 
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Fyzická forma (v okamžiku použití) : Pevná směs, Kapalná směs 

Frekvence a doba používání 

Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou  
expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice. 
 

 

Pracovníci 
 

Dílčí scénář Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina RCR 
 expozice podmínky  expozice  
       

K vyvození 
bezpečného 

použití se používá 
kvalitativní přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 23) Použití v zemědělství, Spotřebitelské 
použití  

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

veřejnost = spotřebitelé) 
 

Kategorie chemického produktu :  PC8: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení 
škůdců) 
PC12: hnojiva  
PC21: laboratorní chemikálie 

 
Kategorie uvolňování do životního :  ERC8b: Velmi rozšířené používání reaktivních látek v 
prostředí otevřených systémech ve vnitřních prostorách  

ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  
 

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC8b,  
ERC8d: Velmi rozšířené používání reaktivních látek v otevřených systémech 
ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek 
v otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 

 

Použité množství  
Celková tonáž pro EU :  1500 t/a 

 
Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici životního prostředí  

Trvalé používání/uvolnění Počet 
emisních dnů za rok Emise nebo 
faktor uvolnění: voda Emise 
nebo faktor uvolnění: půda 
Poznámky 

 
 
: 365 
: 10 % 
: 90 %  
: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou 

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Výroba 
Použito jako chemický meziprodukt Formulace přípravků 
Použito v kosmetických prostředcích Použití v čisticích 
prostředcích Použito v textilních aplikacích  
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2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC8, PC12, 
PC21: biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců), hnojiva, 
laboratorní chemikálie  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

 
Fyzická forma (v okamžiku použití) :  Pevná směs, Kapalná směs 

 

Frekvence a doba používání  
Poznámky :  Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší 
mírou  

expozice. Při dodržení uvedených opatření pro řízení rizik 
bylo použití vyhodnoceno jako bezpečné. Viz oddíl Použito 
jako chemický meziprodukt Výroba Formulace přípravků 
Použití v čisticích prostředcích  

 
 
 
 
 
 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  
 expozice      
        

Sladká voda  
Sladkovodní 

sediment  
Mořská voda  

Mořský 
sediment  

Půda  
Vzduch  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 

 

Spotřebitelé  
 

Dílčí scénář Metoda  Specifické podmínky  Hodnota  Hladina RCR 
 hodnocení      expozice  
 expozice        
          

K vyvození 
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bezpečného 
použití se 
používá 

kvalitativní  
přístup.  

Poznámky: Relevantní expozice byly stanoveny pro použití s vyšší mírou expozice.  
 
 

 

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

daných scénářem expozice 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice 
odpovídají jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším 
v ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3.  
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1. Stručný název scénáře expozice: (Cit.: 24) Použití ve zdravotnických prostředcích  
 

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 
SU 22: Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa,  
školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) 
SU20: Zdravotnické služby 

  
Kategorie chemického produktu 

  
: PC20: výrobky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, 

neutralizační činidla 
  

Kategorie procesu 
  

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

Kategorie uvolňování do životního 
  
: 

  
ERC7: Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

prostředí  

 

2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o: ERC7:  
Průmyslové použití látek v uzavřených systémech  

 
 
 
Použité množství 

 
Celková tonáž pro EU 

  
:  1000 t/a 
 

 
Technické podmínky a opatření / Organizační opatření 

 
Poznámky 

  
:  Pravděpodobnost, že by za běžných nebo důvodně  
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předpokládaných podmínek použití byli látce vystaveni 
pracovníci nebo obyvatelstvo nebo životní prostředí, je 
zanedbatelná.  

 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC1: Použití v 
rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná  

 
 
 
Technické podmínky a opatření  

Výrobek používejte pouze v uzavřených systémech. 

 

Organizační opatření k prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozic  
Zajistěte, aby byli pracovníci školeni v minimalizaci expozice. 

 

Poznámka 
Pravděpodobnost, že by za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití byli látce 
vystaveni pracovníci nebo obyvatelstvo nebo životní prostředí, je zanedbatelná.  

 

 

3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ  
 
Životní prostředí 

 

Dílčí scénář Metoda Specifické Oddělení Hodnota Hladina RCR 
 hodnocení podmínky   expozice  

 expozice      
       

 K vyvození  Sladká voda    

 bezpečného      
 použití se      
 používá      
 kvalitativní      
 přístup.      
 K vyvození  Sladkovodní    

 bezpečného  sediment    
 použití se      
 používá      
 kvalitativní      
 přístup.      
 K vyvození  Mořská voda    

 bezpečného      

 použití se      
 používá      
 kvalitativní      
 přístup.      
 K vyvození  Mořský    



 
 
 

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

Stránka 120 z 121 
Datum vydání: 1.12.2010 
Rev. 1.0: 24.7.2017 
Datum aktualizace: 6.9.2021 

Název výrobku: Kyselina citronová monohydrát E330 

 
 

 
© VIA-REK, a.s., Rájec-Jestřebí 

 
 
 
 

 bezpečného  sediment    
 použití se      

 používá      
 kvalitativní      
 přístup.      
 K vyvození  Půda    

 bezpečného      
 použití se      
 používá      

 kvalitativní      
 přístup.      
 K vyvození  Vzduch    

 bezpečného      
 použití se      
 používá      
 kvalitativní      

 přístup.      

Pracovníci        
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 Dílčí scénář  Metoda hodnocení Specifické Hodnota Hladina  RCR  
   expozice podmínky  expozice    
          

   K vyvození       

   bezpečného       
   použití se používá       
   kvalitativní přístup.        
 

 

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

 
Bezprostřední následný uživatel musí posoudit,  
zda podmínky použití a opatření pro minimalizaci rizika popsané ve scénáři expozice odpovídají 
jeho podmínkám použití.  
V případě jiných PP/OŘR by měl uživatel zajistit, aby rizika byla řízena přinejmenším v 
ekvivalentní míře.  
Pro účely škálování lze použít nástroje pro vyhodnocení rizik uvedené v kapitole 3. 


