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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Handelsnamn : BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
Ämnets namn : dinatriumtetraborat, dekahydrat 
INDEX-nr : 005-011-01-1 
CAS-nr. : 1303-96-4 
EG-nr. : 215-540-4 
Registreringsnummer : 01-2119490790-32-xxxx 

   

A-nr. : 317524-7 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 

Användning av ämnet 
eller blandningen 

: Används som:, Bindemedel, Komplexbildare, 
Korrosionshämmare och medel mot flagning, Gödningsmedel, 
Flamskyddsmedel, Flussmedel för gjutning, Intermediär, 
Laboratoriekemikalier, Smörjmedel och smörjmedelstillsatser, 
Oxidationsmedel, Fotokänsliga medel och andra fotokemiska 
ämnen, pH-värdesreglerande medel, Pläteringsmedel och 
metallytbehandlingsmedel, Processregulatorer som används i 
polymeriserings- eller vulkaniseringsprocesser, 
Processregulatorer för andra processer än polymeriserings- 
eller vulkaniseringsprocesser, Processhjälpmedel som inte 
förtecknats någon annanstans, Stabiliseringsmedel, Ytaktiva 
ämnen, Identifierad användning: Se tabell framför appendix 
för en fullständig översikt över identifierade användningar. 

 
Användningar som avråds : Konsumentanvändningar över den specifika 

koncentrationsgränsen. 
 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag : Brenntag Nordic AB 
Koksgatan 18 
SE 20211 Malmoe  

Telefon : +46 (0)40-28 73 00 
Telefax : +46 (0)40-93 7015 
E-postadress  : SDS.SE@brenntag-nordic.com 
Ansvarig/utfärdande 
person 

: Environment & Quality 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för 
nödsituationer 

: Vid olyckfall: ring 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, tillgängligt 
dygnet runt) 
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 
 

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 

Faroklass Farokategori Målorgan Faroangivelser 

Reproduktionstoxicitet Kategori 1B --- H360FD 

Ögonirritation Kategori 2 --- H319 

 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG 
 

Direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG 

Faroklass/Farokod Riskfraser 

 Reproduktionstoxiska Egenskaper Kategori 2 
(Repr.Cat.2) 

R60, R61 

Irriterande (Xi)  R36 

 
Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 

 
De viktigaste skadliga effekterna 
 

Människors hälsa : Orsakar allvarlig ögonirritation. 
 

Fysikaliska och kemiska 
faror 

: Produkten är inte brandfarlig. 
 

Potentiella miljöeffekter : Enligt tillgängliga uppgifter är denna produkt inte skadligt för 
miljön. 
 

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 
 
Farosymbol :  

  

   

 
Signalord : Fara 

 
Faroangivelser : H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det 

ofödda barnet. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
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Skyddsangivelser   
   
Förebyggande : P202 Använd inte produkten innan du har läst 

och förstått säkerhetsanvisningarna. 
P281 Använd föreskriven personlig 

skyddsutrustning. 
 

Åtgärder : P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om 
exponering. Sök läkarhjälp. 

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. 

 
Avfall : P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en 

godkänd avfallsanläggning. 
 

 
 
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 
 

• dinatriumtetraborat, dekahydrat 
 

2.3. Andra faror 

Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 

Farliga komponenter 
Koncentration 

[%] 

Klassificering 
(FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Klassificering 

(67/548/EEG) Faroklass / 

Farokategori Faroangivelser 

dinatriumtetraborat, dekahydrat 

INDEX-nr : 005-011-01-1 
CAS-nr. : 1303-96-4 

EG-nr. : 215-540-4 

Registrering : 01-2119490790-32-xxxx 
 

<= 100 

Repr.1B 
Eye Irrit.2 

 

H360FD 
H319 

 

Repr.Cat.2; R60-
R61 

Irriterande; Xi; R36 

 

 
 
Anmärkning :  Produkten innehåller ett ämne som är upptaget på kandidatlistan 

(Substances of Very High Concern) enligt artikel 59 (1, 10) av 
förordningen EG-nr. 1907/2006 (REACH) i en koncentration >= 0,1 vikt-
%. 
 

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 4/255 SV 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1.  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmän rekommendation : Tag genast av förorenade kläder.  
 

Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
 

Vid hudkontakt : Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.  
 

Vid ögonkontakt : Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, 
i minst 5 minuter. Om ögonirritation består, kontakta en 
specialist.  

 
Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge 

aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. 
Framkalla kräkning om personen är vid medvetande. Kontakta 
omedelbart läkare.  

4.2.  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter 
och symptomer. 

 

Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter 
och symptomer. 

4.3.  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 

Behandling : Behandla symptomatiskt. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Produkten i sig själv brinner inte. Använd släckningsmedel 
som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. 

Olämpligt 
släckningsmedel 

: Ingen information tillgänglig. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Särskilda risker vid 
brandbekämpning 

: Ofullständig förbränning kan leda till bildning av giftiga 
pyrolysprodukter. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningsperson
al 

: Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av 
omgivningen som andningsskydd.Använd personlig 
skyddsutrustning. 

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras 
avloppet.Brandavfall och förorenat släckvatten skall 
omhändertas enligt föreskrift. 
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga 
skyddsåtgärder 

: Använd personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning. 
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av 
damm. För personligt skydd se avsnitt 8.  

6.2.  Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder : Får inte släpppas ut i naturen. Om produkten förorenar 
vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda 
myndigheter. Om materialet kommer i kontakt med marken 
skall de lokala myndigheterna informeras.  

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Metoder och material för 
inneslutning och sanering 

: Använd mekanisk hanteringsutrustning. Förvara i lämpliga och 
tillslutna behållare för bortskaffning.  

 
Ytterligare information : Behandla uppsamlat material enlig vad som sägs i avsnittet 

"Avfallshantering".  

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

För personligt skydd se avsnitt 8. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Råd för säker hantering : Använd personlig skyddsutrustning. Ordna med tillräcklig 
luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Undvik kontakt med 
huden och ögonen. Undvik inandning av damm. Nöddusch och 
möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. 

 
Åtgärder beträffande 
hygien 
 

: Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Rökning, intag av 
föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Tvätta 
händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tag genast av 
nedstänkta kläder. Förvara arbetskläderna separat. Undvik 
kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av damm. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Krav på lagerutrymmen 
och behållare 

: Förvaras på en plats tillgänglig endast för personer med 
tillstånd. Förvara i originalbehållare. 

 
Råd för skydd mot brand 
och explosion 

: Produkten är inte brandfarlig. Normala åtgärder för 
förebyggande brandskydd. 

 
Ytterligare information om 
lagringsförhållanden 

: Förvara väl tillsluten på torr, sval plats. 

 
Råd för gemensam lagring : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Material som 

skall undvikas: Reduktionsmedel  
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7.3. Specifik slutanvändning 

Specifika 
användningsområden 

: Identifierad användning: Se tabell framför appendix för en 
fullständig översikt över identifierade användningar. 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Härledd nolleffektnivå (DNEL)/Härledd minimal effekt nivå (DMEL) 

 
DNEL   

Arbetstagare, Akut - lokala effekter, Långtids - lokala 
effekter, Inandning  
 

: 22,3 mg/m3 
 

DNEL   

Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Inandning  
 

: 12,76 mg/m3 
 

DNEL   

Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt  
 

: 599,6 mg/kg/dag 
 

DNEL   

Konsumenter, Akut - lokala effekter, Långtids - lokala 
effekter, Inandning  
 

: 22,3 mg/m3 
 

DNEL   

Konsumenter, Akuta - systematiska effekter, Långtids - 
systemiska effekter, Förtäring  
 

: 1,51 mg/kg/dag 
 

DNEL   

Konsumenter, Långtids - systemiska effekter, Inandning  
 

: 6,50 mg/m3 
 

DNEL   

Konsumenter, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt  
 

: 303,5 mg/kg/dag 
 

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) 

 
Sötvatten  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,35 mg/l 
 

Havsvatten  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,35 mg/l 
 

Sporadiska utsläpp  
Dinatriumtetraborat 
 

: 9,1 mg/l 
 

Jord  : 5,4 mg/kg torrvikt (d.w.) 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 7/255 SV 

Dinatriumtetraborat 
 

 

Avloppsreningsverk  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,75 mg/l 
 

Sediment  
Dinatriumtetraborat 
 

: 1,8 mg/kg torrvikt (d.w.) 
 

Andra arbetsrelaterade gränsvärden 

 
TLV (SE), Korttidsvärde:, totaldamm 
5 mg/m3 

 
TLV (SE), Hudbeteckning:, totaldamm 
Kan absorberas genom huden. 
 
TLV (SE), Nivågränsvärde, totaldamm 
2 mg/m3 

 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8. 

 
Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd 
 

Anmärkning : Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska 
gränsvärdet överskrids och/eller i de fall utsläpp sker av produkten 
(damm). 
Dammfilter:P2 
Dammfilter:P3 

 
Handskydd 
 
Anmärkning : Handskmaterialet skall vara ogenomträngligt och beständigt mot 

produkten/ämnet/blandningen. 
Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och 
genombrottstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden 
(mekanisk slitning, kontakttid). 
Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage. 
Följande information är tillämpbar för mättade vattenlösningar. 
 

Material : butylgummi 
Genombrottstid : >= 8 h 
Handsktjocklek : 0,5 mm 

 

 
Material : Polyvinylklorid 
Genombrottstid : >= 8 h 
Handsktjocklek : 0,5 mm 
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Material : Fluorgummi 
Genombrottstid : >= 8 h 
Handsktjocklek : 0,4 mm 

 

 
Material : Nitrilgummi 
Genombrottstid : >= 8 h 
Handsktjocklek : 0,35 mm 

 

 
Material : Polykloropren 
Genombrottstid : >= 8 h 
Handsktjocklek : 0,5 mm 

 

 
Material : Naturgummi 
Genombrottstid : >= 8 h 
Handsktjocklek : 0,5 mm 

 
Ögonskydd 

 
Anmärkning : Skyddsglasögon 

 
Hud- och kroppsskydd 

 
Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder. 

 
 Begränsning av miljöexponeringen 

Allmän 
rekommendation 

: Får inte släpppas ut i naturen. 
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp 
informera berörda myndigheter. 
Om materialet kommer i kontakt med marken skall de lokala 
myndigheterna informeras. 
 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Form :  kristallin 
 

Färg :  vit 
 

Lukt :  luktfri 
 

Lukttröskel :  ingen tillgänglig data 
 

pH-värde  : ca. 9,2 (20 °C) 
 

Smältpunkt/smältpunktsintervall : ca. 62 °C  

 
Kokpunkt/kokpunktsintervall : 1.575 °C  
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Flampunkt : inte tillämplig 
 

Avdunstningshastighet :  ingen tillgänglig data 
 

Brandfarlighet (fast form, gas) : antänds ej  
 

Övre explosionsgräns : inte tillämplig 
 

Nedre explosionsgräns : inte tillämplig 
 

Ångtryck : obetydlig 
 

Relativ ångdensitet : ingen tillgänglig data 
 

Densitet : 1,71 g/cm3  

 
Löslighet i vatten : ca. 47 g/l (20 °C)  

 
Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 

: ingen tillgänglig data 
 

Självantändningstemperatur : inte tillämplig 
 

Termiskt sönderfall :  ingen tillgänglig data 
 

Viskositet, kinematisk : inte tillämplig 
 

Explosiva egenskaper :  EU lagstiftning: Ej explosiv 

 
Explosivitet :  Produkten är inte explosiv. 

 
Oxiderande egenskaper :  ingen tillgänglig data 

 

9.2. Annan information 

Molekylvikt : 381,37 g/mol  

 
Bulkdensitet : 810 kg/m3  

 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Anmärkning : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Anmärkning : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt 
anvisningarna. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner : Avger vätgas genom reaktion med metaller. Risk för explosion.  
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10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska 
undvikas 

: Vid upphettning kommer vatten att försvinna. 

Termiskt sönderfall : ingen tillgänglig data 

10.5. Oförenliga material 

Material som skall 
undvikas 

: Starkt oxiderande ämnen, Syror, metallsalter, Alkalimetaller, 
Reduktionsmedel 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Ingen information tillgänglig. 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

Oralt 

 
   

  Förtäring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamående, kräkningar 
och diarré.  
 

Inandning 

 
   

  Vid inandning av höga koncentrationer kan mekanisk 
överbelastning av andningsvägarna ske.  
 

Irritation 

Hud 

 
Resultat :  
  Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation. 

 

Ögon 

 
Resultat :  
  Orsakar stark sveda. 

Risk för bestående skada. 
 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Akut toxicitet 
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Oralt 

 
LD50 : 6000 mg/kg (råtta)  

 

Inandning 

 
LC50 : > 2,0 mg/l (råtta)  

 

Hud 

 
LD50 dermal : > 2000 mg/kg (kanin)  

 

Irritation 

Hud 

 
Resultat : Ingen hudirritation (kanin)  

 

Ögon 

 
Resultat : Lindrig ögonirritation (kanin)  

 
  Ingen ögonirritation (människa)  

 

Allergiframkallande egenskaper 

 
Resultat : ingen tillgänglig data 

 

CMR-effekter 

CMR egenskaper 

 
Cancerogenitet 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Mutagenitet 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Teratogenicitet 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Reproduktionstoxicite
t 
 

: Reproduktionstoxiska Egenskaper Kategori 1 
Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet. 
 

Reproduktionstoxicitet 

 
  Studier på råtta, mus och kanin vid höga doser, visade 

utvecklingsmässiga effekter på fostret, inklusive fetal viktminskning 
och mindre skelettförändringar. 
De administrerade doserna var många gånger högre än de som 
människor normalt utsätts för. 
En ny epidemiologi studie under normal yrkesmässig exponering 
visade ingen effekt på fertiliteten. 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 12/255 SV 

Specifik organtoxicitet 

Enstaka exponering 

 
anmärkingar 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Upprepad exponering 

 
anmärkingar 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Andra toxikologiska egenskaper 

Fara vid aspiration 

 
  ingen tillgänglig data 

 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Akut toxicitet 

Fisk 

 
LC50 
 

: 74 mg/l (Limanda limanda; 96 h; Test-ämne: Natriumtetraborat)  
 

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur 

 
IC50 
 

: 342 mg/l (Daphnia magna; 24 h; Test-ämne: Natriumtetraborat)  
 

alger 

 
IC10 
 

: 24 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 9 h; Test-ämne: 
Natriumtetraborat)  
 

Bakterie 

 
 
 

 ingen tillgänglig data 
 

Kronisk toxicitet 

Fisk 

 
LC50 
 

: 88 mg/l (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax); 24 d; Test-ämne: 
Natriumtetraborat)  
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LC50 
 

: 54 mg/l (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax); 32 d; Test-ämne: 
Natriumtetraborat)  
 

LC50 
 

: 65 mg/l (Carassius auratus (guldfisk); 7 d; Test-ämne: 
Natriumtetraborat)  
 

LC50 
 

: 71 mg/l (Carassius auratus (guldfisk); 3 d; Test-ämne: 
Natriumtetraborat)  
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Persistens och nedbrytbarhet 

Bionedbrytbarhet 

 
Resultat 
 

: Produkten sönderfaller i miljön i naturliga element 
 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Bioackumulering 

 
Resultat 
 

: (Test-ämne: Bor)  
Det förekommer naturligt i miljön. 
 

12.4. Rörligheten i jord 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Rörlighet 

 
 
 

: Produkten är löslig i vatten.  
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Beståndsdel:  dinatriumtetraborat, dekahydrat CAS-nr. 

1303-96-4 

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

 
Resultat 
 

: ingen tillgänglig data 
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12.6. Andra skadliga effekter 

Tillägg till ekologisk information 

 
Resultat 
 

: Produkten är rörlig i vattenmiljön. 
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 
Undvik markpenetration. 
 

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt 
 

: Produkten är klassad som farligt avfall enligt 
avfallsförordningen (2011:927). Rådfråga lokala myndigheter 
vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet. 
 

Förorenad förpackning 
 

: Töm emballaget grundligt. Emballaget kan återanvändas efter 
nogrann och korrekt rengörning. Förpackningar som inte kan 
rengöras skall tas om hand på samma sätt som ämnet. 
 

Europeisk 
Avfallskatalognummer 
 

: Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen 
(EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta 
användningen bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs 
i samråd med den regionala avfallsmottagaren. 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 

Ej farligt gods enligt ADR, RID och IMDG. 

14.1. UN-nummer 

Ej tillämpbart. 

14.2. Officiell transportbenämning 

Ej tillämpbart. 

14.3. Faroklass för transport 

Ej tillämpbart. 

14.4. Förpackningsgrupp 

Ej tillämpbart. 

14.5. Miljöfaror 

Ej tillämpbart. 
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14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

Anmärkning : inte tillämplig 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden  

IMDG : Ej tillämpbart. 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Andra föreskrifter :  · AFS 2011:18 Arbetsverkets Författningssamling: 
           HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN 

 
dinatriumtetraborat, dekahydrat

  EU. REACH ANNEX XIV, Candidate List of Substances of 
Very High Concern 
Beslutningsnummer: ED/30/2010 EG-nummer/Datum för 
inkludering 18/06/2010; 2.155.404  
Reproduktionstoxicitet 
 

  EU. REACH Bilaga XVII, Begränsning av framställning, 
utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga 
ämnen, beredning och varor. 
Listad Ponto nº: 30 

 
  EG. Förordning Nr. 1451/2007 [Biocider], Annex I, Aktiva 

ämnen definierad som existerande (OJ (L 325) 
Listad EG nummer: 215-540-4 

 
  EU. Direktiv 98/8/EG, bilaga 1, Aktiva ämnen i biocidprodukter 

Särskilda bestämmelser kan gälla, se texten i lagstiftningen. 
Minsta renhetsgrad: 990 g/kg 
Träskyddsmedel 
 

  EU. Direktiv 98/8/EG, bilaga 1, Aktiva ämnen i biocidprodukter 
Upptagandeperioden löper ut: 31 Aug 2021 

 
  EU. Direktiv 98/8/EG, bilaga 1, Aktiva ämnen i biocidprodukter 

Sista dag för uppfyllande: 31 Aug 2013 

 
  EU. Direktiv 98/8/EG, bilaga 1, Aktiva ämnen i biocidprodukter 

Datum för upptagande: 1 Sep 2011 

 
EU RA R2 
 

:  dinatriumtetraborat, dekahydrat: 215-540-4; 
Reproduktionstoxicitet Kategori 1B 

 
 

 
Anmälningsstatus 
 
dinatriumtetraborat, dekahydrat:

Laglista Anmälning Anmälningsnummer 
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AICS JA  
DSL JA  
ENCS (JP) JA (1)-69 
INV (CN) JA  
ISHL (JP) JA (1)-69 
KECI (KR) JA KE-03483 
NZIOC JA HSR002914 
PICCS (PH) JA  
TSCA JA  
IECSC JA  

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

En kemisk säkerhetsbedömning har genomförts för ämnet. 
 

AVSNITT 16: Annan information 

 
Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3. 

 
R36 Irriterar ögonen. 
R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. 
R61 Kan ge fosterskador. 

 
Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3. 

 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.  

 
Ytterligare information 
 

Hänvisningar till viktig 
litteratur och datakällor 

: För att skapa detta säkerhetsdatablad har leverantörens 
information samt information från Europeiska 
kemikaliemyndigheten(ECHA) databas "registrerade ämnen" 
används. 

 
Annan information : Endast för yrkesmässigt bruk. OBS! Undvik exponering - Begär 

specialinstruktioner före användning.Informationen som anges 
beskriver endast produkterna med hänsyn till 
säkerhetsåtgärder och skall inte ses som garanti eller 
kvalitetsspecifikation samt är inte ett kontraktsenligt 
rättsförhållande. Informationen i säkerhetsdatabladet hänför sig 
endast till det angivna materialet och gäller inte för material 
använt i kombination med något annat material eller process 
om inte angivet i texten. 

 
|| Anger uppdaterat avsnitt. 
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Nr. Kort titel 

Huvuds
akliga 

använd
ningsgr
upper 
(SU) 

Använd
ningsse

ktor 
(SU) 

Kemisk 
produktka

tegori 
(PC) 

Processkat
egori 

(PROC) 

Miljöavgiv
ningskate

gori 
(ERC) 

Varukateg
ori (AC) 

Specifikation 

1  
Tillverkning av ämnet - 

flytande 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 15, 22, 

23 

 2 NA ES9720 

2  
Användning som 

mellanprodukt 
 3 NA NA 

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

 1, 6a, 6b NA ES5315 

3  

Formulering och 

(om)packning av 
ämnen och 
blandningar 

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

 2 NA ES5302 

4  
Formulering och 
(om)förpackning 

(vätska) 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 15, 22, 

23 

 2 NA ES9685 

5  
Yrkesmässig 

användning 
 22 NA NA  24  10b, 11b NA ES5980 

6  Polymerproduktion  3 NA NA  4, 5, 8b  1, 6a, 6b NA ES9582 

7  
Formulering av 

beläggningar och lim 
 3 NA NA 

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

14, 15 

 2 NA ES5517 

8  
Används i 

beläggningar/ytbehand
ling produkter 

 22 NA NA  10, 11  8c, 8f NA ES9636 

9  
Används i lim och 

fogmassor 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 

13 

 5 NA ES7005 

10  
Användning som 

tillsats 
 21 NA  35 NA  8a NA ES5479 

11  
Användning som 

tillsats 
 22 NA NA  21  10a, 11a NA ES5337 

12  Användning av färger  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES9626 

13  
Användning av 

beläggningar och lim 
 3 NA NA  7, 10  5 NA ES9634 

14  
Användning i 

rengöringsmedel 
 22 NA NA 

 1, 2, 3, 

10, 11, 
13, 19 

 8a, 8d NA ES5336 

15  
Användning i 

agrokemikalier 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES5457 

16  
Användning i 

agrokemikalier 
 21 NA  12 NA 

 8a, 8c, 
8d, 8f 

NA ES7010 

17  
Användning i 

agrokemikalier 
 22 NA NA 

 2, 5, 8a, 

9, 13 

 8a, 8c, 

8d, 8f 
NA ES5307 

18  
Användning som 

funktionell vätska 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 

13, 15, 
17, 18, 

22, 23, 24 

 2, 4, 5, 7 NA ES5371 

19  
Användning som 
funktionell vätska 

 21 NA  4, 16, 24 NA  10a, 11a NA ES9710 

20  
Användning i 
laboratorier 

 3 NA NA  15  6b NA ES7001 
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21  
Användning i 
laboratorier 

 22 NA NA  15 
 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES5476 

22  
Användning i 

metallbearbetningsväts
kor/valsolja 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
15, 22, 23 

 1, 6a, 6b NA ES9769 

23  
Formulering i bygg-och 

anläggningsarbete 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2, 3, 5 NA ES9638 

24  
Användning inom bygg 

och anläggning 
 21 NA  0, 1, 9b NA  10a, 11a NA ES5342 

25  
Formulering i betong 

och cement 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 

8a, 8b, 15 
 2 NA ES9803 

26  
Användning i betong 

och cement 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 
8b, 15 

 5 NA ES9808 

27  
Användning som 

vattenreningskemikalie 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 5 NA ES9835 

28  
Användning som 

vattenreningskemikalie 
 22 NA NA  n/a  8a, 8d NA ES9843 

29  

Användning som 

extraktionsmedel 
och/eller 

processhjälpmedel 

 3 NA NA  4, 5, 8b  4 NA ES5383 

30  
Formulering i 

analytiska reagens 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 15 

 2 NA ES7011 

31  
Tillverkning av 

katalysatorer 
 3 NA NA 

 3, 4, 5, 

8a, 8b, 9, 
14 

 1, 3, 6a, 

6b 
NA ES5395 

32  
Användning i 

metallurgi 
 3 NA NA  9, 14  5 NA ES9775 

33  
Användning som 

metallytbehandling. 
 3 NA NA  8b, 13  4 NA ES9779 

34  
Använd i/som 
fotokemikalier 

 3 NA NA 
 4, 5, 8b, 

9 
 2 NA ES9812 

35  
Användning i 

fotoprodukter 
 3 NA NA  19  4 NA ES9815 

36  
Använd i/som 
fotokemikalier 

 3 NA NA 
 4, 5, 8b, 

9 
 2 NA ES9812 

37  
Svetsning och lödnings 

produkter 
 3 NA NA  25  4 NA ES9777 

38  
Användning av 

vattenlösningar 
 3 NA NA  4, 5, 8b  1, 6a, 6b NA ES9820 

39  Glastillverkning  3 NA NA 
 1, 2, 3, 
8a, 8b, 

15, 22, 23 
 2, 5, 6a NA ES5304 

40  
Användning vid 

tillverkning av keramik 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8b, 22, 

23, 24 

 1, 2, 5, 
6a, 6b 

NA ES9782 

41  
Användning i 

kärnkraftverk 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8b, 15 
 7 NA ES7190 

42  
Formulering av 

slipmedel 
 3 NA NA 

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

22, 23 

 3 NA ES5314 

43  
Användning av 

slipmedel 
 3 NA NA  24  4 NA ES56120 

44  
Formulering av 

cellulosa isolering 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b 
 3 NA ES9583 

45  Användning av  22 NA NA  21  8c, 8f NA ES9584 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 19/255 SV 

cellulosa isolering 

46  Produktion av frittor  3 NA NA 

 1, 2, 3, 

8a, 8b, 
15, 22, 23 

 2, 5, 6a NA ES9589 

47  
Formulering i 

legeringar 
 3 NA NA 

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

15, 22, 23 

 1, 6a, 6b NA ES9714 

48  
Formulering i eldfasta 

blandningar 
 3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 
8b, 9, 14, 

15, 19 

 2, 3 NA ES9822 

49  
Användning av 

eldfasta blandningar 
 3 NA NA  7, 19  5 NA ES9832 

50  Privat bruk  21 NA NA NA  10b, 11b  4 ES5511 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 1: Tillverkning av ämnet - flytande 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 
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Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid  Pulvriserat ämne, granuler 
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användning) 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 
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I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
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Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,01 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

AISE SPERC 2.1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC22, PROC23 Mätningar på 
arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC23 MEASE 

PROC8a, PROC8b, PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 
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PROC23 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 
och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 

Arbetstagarnas 
exponering vid 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 
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produkten: 5% - 25% hudkontakt 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 2: Användning som mellanprodukt 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

74 ton/år (Standardlösning ERC6a) 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

190 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år (Standardlösning ERC6a) 

Kontinuerlig exponering 
300 dagar/år (Utspädd 10 ggr., Utspädd 100 ggr. 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  

Annan data. Annan 
information 

Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:: 100  

Utspädningsfaktor (flod) 500 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

50000 g/ton produkt (Standardlösning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

20000 g/ton produkt (Standardlösning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr., Utspädd 100 
ggr. ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr., Utspädd 100 
ggr. ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 

Luft 

elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutsläpp 
från filterpåsar, fabriksfilter och våtskrubber, 
Keramik och metallfilter, Partiklar med en diameter 
av 10 µm eller mindre har avlägsnats. 
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eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Jonutbyte, 
Omvänd osmos (Effektivitet av nedbrytningen: 40 - 
90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
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kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 
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2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Underhåll av utrustningen 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Aktivitet 
Bulklastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av 
bulkcontainer) 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granulat-liknande 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Appliceringsvaraktighet 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Inomhusanvänding 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Glasögon 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper Ämnets koncentration i Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 
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blandning/artikel 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per dag 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Minimera exponering genom att använda dragfläkt med delvis täckning av 
processen eller utrustningen såväl som utsugningen av luft vid öppningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder Använd en laboratorierock 
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relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 Uppskattning baserad på arbetsplatsmätningar 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Sötvatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,86mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Sötvatten PEC 1206µg/L 0,597 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på 
arbetsplatsen PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC14 MEASE PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART 
model) 

PROC9, PROC14 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, Med 
andningsskydd, 
halvmask 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Underhåll av utrustningen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Underhåll av 
utrustningen, under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 Fast ämne, hög Arbetstagarnas 0,024mg/kg < 0,001 
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dammighet., under < 15 
min 

exponering vid 
hudkontakt 

kroppsvikt/dygn 

PROC9 
90:e percentilen, fast, 
med lokal utsugning, Med 
andningsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, vätska, 
med lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25%, 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25%, 
vätska 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,10 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 3: Formulering och (om)packning av ämnen och blandningar 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Aktivitet Användning av ämnet vid formulering av lim 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig mängd per 
anläggning 

1000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 240 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

50 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiska filter, filterpåsar, Textilfilter 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Begränsningar av avloppsvattenemissioner behöver inte iakttas eftersom det 
inte sker någon direkt frisläppning av avloppsvatten. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern återvinning 
av avfall 

Återvinningsmetoder 
Det finns inga bestämmelser för extern återvinning 
av avfall. 
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2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Aktivitet Användning av ämnet vid formulering av rengörningsmedel. 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig mängd per 
anläggning 

15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 255 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

200 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiska filter, filterpåsar, Textilfilter 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Begränsningar av avloppsvattenemissioner behöver inte iakttas eftersom det 
inte sker någon direkt frisläppning av avloppsvatten., Koncentrationen av ämnet 
bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Aktivitet 

Formulering, inpackning, ompackning av ämnet och dess blandningar i mass- 
eller kontinuerliga processer, inklusive lagring, transport, blandandet, 
tablettering, pressning, pelletering, extrusion, inpackning i lite och stor 
omfattning, provtagning, under 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt 
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Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten., Om 
anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd per skikt: 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5 

Aktivitet Hantering och utspädning av koncentrerad metallbearbetningsvätska. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 5,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne i lösning 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Använd sluten eller delvis sluten process där det är möjligt. 
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till arbetaren Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8b, PROC9 

Aktivitet Användning av ämnet vid formulering av lim 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 1,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver, flytande 
 

Använd mängd 
Mängd per dag 300 kg  

Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Om ingen tillräcklig ventilation finns: 
Bär luftrenande mask APF4 
eller 
Bär luftrenande halvmask APF10 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Underhåll av utrustningen 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
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personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Aktivitet 
Bulklastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av 
bulkcontainer) 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 
Användning i sluten process 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsglasögon 
Använd kemikaliebeständiga handskar 
Korgglasögon 

 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 
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Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Flera gånger under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
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Använd mängd 
Mängd per dag 10000 kg  

Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker. 
Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd lämpligt ögonskydd. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,01mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,002 

ERC2 

Inget vattenutsläpp till 
miljön, Tvättmedel, 
flytande 
rengörningsmedel 

Jord PEC 0,37mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,069 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

FEICA SPERC 2.1a.v1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. AISE SPERC 2.1 har använts för att 
utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 

PROC4, PROC5, PROC9, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC14 MEASE 

PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) 
(exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b 
vätska, Koncentration: 
1%, mellan 15 minuter - 1 
timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,005mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
Underhåll av 
utrustningen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Underhåll av 
utrustningen, under 1 - 4 

Arbetstagarnas 
exponering vid 

0,173mg/kg/dag < 0,001 
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timmar hudkontakt 

PROC8b 
Speciell anläggning, Stor 
uppgift, med lokal 
utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Materialöverföringar, Fast 
ämne, hög dammighet., 
under < 15 min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, direkt 
utsläpp, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, I stor 
utsträckning, Med 
andningsskydd, 
halvmask 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 
Fast ämne, hög 
dammighet., I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ < 0,001 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet., > 4 timmar 
(halvt arbetsskift) 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg/dag < 0,001 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25%, > 4 
timmar (halvt arbetsskift) 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 
90:e percentilen, 8 
timmar/dag 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC9 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 
med lokal utsugning, utan 
andningsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, Fast 
ämne, hög dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/m³ < 0,001 

PROC9 90:e percentilen, vätska 
Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/m³ < 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
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begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 4: Formulering och (om)förpackning (vätska) 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
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relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
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kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
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Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Utspädd 10 ggr., 
Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,010 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC22, PROC23 Mätningar på 
arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC23 MEASE 

PROC8a, PROC8b, PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 90:e percentilen, ingen Arbetstagarnas 0,78mg/m³ 0,54 
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storleksordning exponering vid inandning 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 
och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
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uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 5: Yrkesmässig användning 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier 
PROC24:  Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material 
och/eller varor 

Miljöavgivningskategorier 

ERC10b:  Omfattande spridande utomhusanvändning av långlivade varor och 
material med hög eller avsiktlig avgivning (inbegripet slipning) 
ERC11b:  Omfattande spridande inomhusanvändning av långlivade varor och 
material med hög eller avsiktlig avgivning (inbegripet slipning) 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC10b, ERC11b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig mängd per 
anläggning 

35000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

0 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC24 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 1% - 5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne, granuler 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 4 - 6 timmar / dag 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd lämplig andningsskydd. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 
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Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC10b, 
ERC11b 

--- 
Avloppsreningsver
k PEC 9589µg/L 0,959 

ERC10b, 
ERC11b 

--- Vatten PEC 1015µg/L 0,503 

Arbetstagare 

 Mätningar på arbetsplatsen  MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC24 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,424mg/m³ 0,29 

PROC24 
Koncentration: 1%, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,166mg/m³ 0,11 

PROC24 Koncentration: 1% 
Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,119mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 54/255 SV 

1. Kort titel för exponeringsscenario 6: Polymerproduktion 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

74 ton/år (Standardlösning ERC6a) 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

190 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år (Standardlösning ERC6a) 

Kontinuerlig exponering 
300 dagar/år (Utspädd 10 ggr., Utspädd 100 ggr. 
ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  

Annan data. Annan 
information 

Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:: 100  

Utspädningsfaktor (flod) 500 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

50000 g/ton produkt (Standardlösning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

20000 g/ton produkt (Standardlösning ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr., Utspädd 100 
ggr. ERC1, ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr., Utspädd 100 
ggr. ERC1, ERC6a, ERC6b) 

 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutsläpp 
från filterpåsar, fabriksfilter och våtskrubber, 
Keramik och metallfilter, Partiklar med en diameter 
av 10 µm eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Jonutbyte, 
Omvänd osmos (Effektivitet av nedbrytningen: 40 - 
90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
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avloppsreningsverket. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 

Användning inomhus. 
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exponering Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 Uppskattning baserad på arbetsplatsmätningar 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC6a --- Sötvatten PEC 259µg/L 0,19 

ERC6a --- 
Sötvattenssedime
nt PEC 1,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,97 

ERC6a --- Jord PEC 0,34mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,063 

Arbetstagare 

PROC4, PROC5, PROC8b Mätningar på arbetsplatsen 

PROC4, PROC8b MEASE 

PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 
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Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 7: Formulering av beläggningar och lim 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 1000 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 240 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

50 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 

Använd skyddskläder. 
Skyddsglasögon 
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hälsobedömning eller 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Arbetarna måste få grundläggande utbildning för att förhindra/minimera 
exponeringen. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 
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Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Arbetarna måste få grundläggande utbildning för att förhindra/minimera 
exponeringen. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserad blandning, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Flera gånger under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 
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Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 --- Jord PEC 0,01mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,002 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC8a, PROC9, PROC14 MEASE PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) PROC8b, 
PROC14 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, med handskar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
med lokal utsugning, 
inget andningsskydd 
(RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,10 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet., 

Arbetstagarnas 
exponering vid 

0,014mg/m³ < 0,001 
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Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

hudkontakt 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 8: Används i beläggningar/ytbehandling produkter 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier 
PROC10:  Applicering med roller eller strykning 
PROC11:  Icke-industriell sprayning 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8c:  Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 
ERC8f:  Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8c, ERC8f 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

3,5 Miljoner ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

10000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10, PROC11 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,5% - 3,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Flytande blandning 
 

Använd mängd Mängd per användning 10 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sprayning Sörj för punktutsug (LEV).(PROC11) 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Ogenomtränglig skyddsdräkt 
Bär säkerhetsskor. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

Sprayning 
Andningsskydd med helmask 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar(PROC11) 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 
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Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC8c, ERC8f --- 
Avloppsreningsver
k PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8c, ERC8f --- Vatten PEC 1015µg/L 0,503 

Arbetstagare 

 MEASE  Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC7 
med lokal utsugning, 
inget andningsskydd 
(RPE), 90:e percentilen 

Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,67mg/m³ 0,46 

PROC7 med lokal utsugning 
Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Nedströmsanvändaren som arbetar inom de gränser som är fastställda av exponeringsscenariot, antingen de 
föreslagna riskhanteringsåtgärder eller utsläpp som beskrivs ovan, eller nedströmsanvändaren kan visa på egen 
hand att de genomförda riskhanteringsåtgärderna eller utsläpp är tillräckliga. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 9: Används i lim och fogmassor 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC7:  Industriell sprayning 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC10:  Applicering med roller eller strykning 
PROC13:  Behandling av varor med doppning och gjutning 

Miljöavgivningskategorier ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig mängd per 
anläggning 

7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årsbelopp per 
uppställningsplats 

75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  

Annan data. Annan 
information 

Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:: 100  

Utspädningsfaktor (flod) 500 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 

Luft 

elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutsläpp 
från filterpåsar, fabriksfilter och våtskrubber, 
Keramik och metallfilter, Partiklar med en diameter 
av 10 µm eller mindre har avlägsnats. 
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eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., eller, Skicka till extern 
godkänd förbränningsanläggning för farligt avfall. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Aktivitet Användning av ämnet vid formulering av lim 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 100 % i 
produkten (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig mängd per 
anläggning 

2000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  

Annan data. Annan 
information 

Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:: 100  

Utspädningsfaktor (flod) 500 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

9000 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutsläpp 
från filterpåsar, fabriksfilter och våtskrubber 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Begränsningar av avloppsvattenemissioner behöver inte iakttas eftersom det 
inte sker någon direkt frisläppning av avloppsvatten. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., eller, Skicka till extern 
godkänd förbränningsanläggning för farligt avfall. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

Rengöring och underhåll 
av utrustningen 

Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Korgglasögon 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13 
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Relevant för Lim 

Aktivitet Användning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 1,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 
 

Använd mängd Mängd per dag 300 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsglasögon 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Appliceringsvaraktighet 60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,08% - 1,1% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processen kan medföra höga temperatur 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Glasögon 

Sprayning/belägga med 
dimma genom manuell 
användning 

Vid sprutning i en ugn: 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd 
andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Om det finns risk för syrebrist, ska en lämplig 
tillförsel av tryckluft användas tillsammans med 
helmask för att ge en oberoende tillförsel av frisk 
luft. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det 
testas om masken passar till den enskilda 
arbetstagaren. 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7, PROC10 

Aktivitet Applicering av emalj, Pulverlack, Manuell sprutapplicering (flytande produkter) 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 12,9 % 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserad blandning, Flytande blandning 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sprayning Se till att en spraybox används. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Om tekniska utsugnings- eller ventileringsåtgärder inte är möjliga eller 
otillräckliga, måste andningsskydd användas. 
Dammfilter:P2 
Dammfilter:P3 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7, PROC10 
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Aktivitet Flytande formulering, sprutanvändning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,5% - 3,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Flytande blandning 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att en spraybox används. 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Arbetarna måste få grundläggande utbildning för att förhindra/minimera 
exponeringen. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd kemikaliebeständiga handskar 

Manuell 
Sprayning 

Skyddsglasögon 
Använd andningsskydd. 
Dammfilter:P2 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det 
testas om masken passar till den enskilda 
arbetstagaren. 

 

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Underhåll av utrustningen 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Transport via ledningar samt fyllning/tömning av fat bör göras via automatiska 
system (sugpumpar mm) 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Glasögon 

 

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per dag 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Sörj för punktutsug (LEV). 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 Mätningar på arbetsplatsen 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC5 --- Vatten PEC 1931µg/L 0,956 
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ERC5 --- Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

FEICA spERC 5.1a.v1 has been used to evaluate the exposure for the environment 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC19 MEASE 

PROC7 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

PROC7, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via 
inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
rengöring, mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

utan andningsskydd 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC7, 
PROC10, 
PROC13 

Koncentration av ämnet i 
produkten: 0% - 5%, med 
lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,11mg/m³ 0,076 

PROC7 
Sprayning, Koncentration 
av ämnet i produkten: 0% 
- 5% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,01 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
ingen storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, I stor 
utsträckning, Med 
andningsskydd, 
halvmask 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC7, 
PROC19 

utan andningsskydd 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,012mg/m³ 0,008 

PROC7, 
PROC19 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,42mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC7 
med lokal utsugning, Med 
andningsskydd, vätska 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,67mg/m³ 0,46 

PROC7 
vätska, Koncentration av 
ämnet i produkten: 0% - 
5%, med lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 90:e percentilen, inget Arbetstagarnas 1,33mg/m³ 0,92 
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PROC8b andningsskydd (RPE) exponering vid inandning 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
fast, med lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, vätska, 
med lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
vätska, Koncentration av 
ämnet i produkten: 5% - 
25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 10: Användning som tillsats 

Huvudsakliga användargrupper SU 21:  Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 

Kemisk produktkategori 
PC35:  Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade 
produkter) 

Miljöavgivningskategorier 
ERC8a:  Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Regional 
användningsmängden 
(ton/år): 

93,2 ton/år 

Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

35000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år, Bred användning. 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data.Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC35: Tvätt- och 
diskmaskinsprodukter 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 1 % i 
produkten. 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 

 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 10 Min. 

Användningsfrekvens 10 gånger per vecka 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Utsatta hudområden Täcker hudkontakt upp till 1980 cm² 

Kroppsvikt 60 kg 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 
Instruktioner riktat till konsumenten via 
produktmärkning 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 Uppskattning baserad på arbetsplatsmätningar 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- Avloppsreningsver PEC 9589µg/L 0,959 
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k 
ERC8a, ERC8d --- Sötvatten PEC 1015µg/L 0,503 

Konsumenter 

 Mätningar på arbetsplatsen 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PC35 i värsta fall, Handtvätt 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

0,14mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

PC35 
i värsta fall, 
Blekmedel/förbehandling 

Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

5,84mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

PC35 
i värsta fall, Regelbunden 
tvättning 

Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

0,58mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

Det beräknade exponeringsvärdet för inandning anses vara obetydligt. 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Om de uppmätta data inte finns tillgängliga, kan nedströmsanvändare använda sig av et lämplig skalningverktyg 
som  t.ex. EASE 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 11: Användning som tillsats 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier PROC21:  Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor 

Miljöavgivningskategorier 

ERC10a:  Omfattande spridande utomhusanvändning av långlivade varor och 
material med låg avgivning 
ERC11a:  Omfattande spridande inomhusanvändning av långlivade varor och 
material med låg avgivning 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC10a, ERC11a 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

1,1 Miljoner ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

32000 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Ämnet avges inte under sin livscykel. 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Bortskaffningsmetoder  Avfall skall sluthanteras enligt miljölagstiftningen. 
 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC21 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 1,5% - 3,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Alla processer utförs i begränsade områden. 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 78/255 SV 

spridning och exponering 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
FFP1 mask 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC10a, 
ERC11a 

--- Vatten PEC 1021µg/L 0,505 

ERC10a, 
ERC11a 

--- 
Avloppsreningsver
k PEC 9644µg/L 0,964 

Arbetstagare 

 MEASE  Uppskattning baserad på arbetsplatsmätningar 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC21 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,3mg/m³ 0,21 

PROC21 
Koncentration: 1%, 
Installation av 
cellulosaisolering 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,99mg/m³ < 0,001 

PROC21 
Koncentration: 1%, 
Kapning av gipsskivor 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,005mg/m³ 0,0034 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 12: Användning av färger 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
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avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
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spridning och exponering 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 
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3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Utspädd 10 ggr., 
Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,010 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 MEASE 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Rengöring och underhåll 
av utrustningen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 

Arbetstagarnas 
exponering vid 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 
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timmar, Rengöring och 
underhåll av utrustningen 

hudkontakt 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 13: Användning av beläggningar och lim 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 
PROC7:  Industriell sprayning 
PROC10:  Applicering med roller eller strykning 

Miljöavgivningskategorier ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 2000 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

9000 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7, PROC10 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,5% - 3,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Flytande blandning 
 

Använd mängd Mängd per användning 10 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sprayning Sörj för punktutsug (LEV).(PROC7) 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Om tekniska utsugnings- eller ventileringsåtgärder inte är möjliga eller 
otillräckliga, måste andningsskydd användas. 
Dammfilter:P2 
Dammfilter:P3 
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Sprayning 
Andningsskydd med helmask 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar(PROC7) 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC5 --- Jord PEC 2,21mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,409 

Arbetstagare 

PROC7 MEASE 

PROC7, PROC10 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC7, 
PROC10 

med lokal utsugning, 
inget andningsskydd 
(RPE) 

Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,67mg/m³ 0,46 

PROC7 med lokal utsugning 
Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om förhållanden avviker från dem som är listade i sektion 2, ska nedströmsanvändaren(DU) undersöka om de 
fortfarande är innanför ramen av ES (dvs., RCR < 1) 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 14: Användning i rengöringsmedel 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC10:  Applicering med roller eller strykning 
PROC11:  Icke-industriell sprayning 
PROC13:  Behandling av varor med doppning och gjutning 
PROC19:  Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig 
skyddsutrustning tillgänglig 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8a:  Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8d:  Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8d 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Regional 
användningsmängden 
(ton/år): 

93,2 ton/år 

Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

35000 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC8a, ERC8d) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år, Bred användning. 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC19 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 0,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

1 Min. 

Användningsfrekvens 5 gång(er) per dag 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
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till arbetaren 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpligt ögonskydd. 
Använd skyddshandskar. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC11, PROC13 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 0,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd produkten bara i väl ventilerade områden. 
Använd om möjligt specifika automater och pumpar som är särskilt utformade 
för att förhindra stänk, spill och exponering. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 Mätningar på arbetsplatsen 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- 
Avloppsreningsver
k PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8a, ERC8d --- Vatten PEC 1015µg/L 0,503 

Arbetstagare 

PROC19 MEASE PROC11 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC19 

Handtvätt, vätska, 
Koncentration: 1%, 
mellan 15 minuter - 1 
timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC11 

flytande 
rengörningsmedel, 
Sprayning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

Inhalative exposure is regarded to be not relevant 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
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OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 15: Användning i agrokemikalier 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
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avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Underhåll av utrustningen 

Produktegenskaper Ämnets koncentration i Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
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blandning/artikel 100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per dag 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
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spridning och exponering 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Flera gånger under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Utspädd 10 ggr., 
Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 
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ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,010 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på 
arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 MEASE 

PROC8b, PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, direkt 
utsläpp, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4, PROC5 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, I stor 
utsträckning, Med 
andningsskydd, 
halvmask 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

Fast ämne, hög 
dammighet., I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
med lokal utsugning, utan 
andningsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 

Arbetstagarnas 
exponering vid 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 
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produkten: 5% - 25% hudkontakt 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

  



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 99/255 SV 

1. Kort titel för exponeringsscenario 16: Användning i agrokemikalier 

Huvudsakliga användargrupper SU 21:  Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 
Kemisk produktkategori PC12:  Gödningsmedel 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8a:  Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8c:  Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 
ERC8d:  Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8f:  Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Mängden som används beror på vilken mängd som krävs för att öka 
koncentrationen i jorden för att stödja de odlade växterna. 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 

Gödselmedel som innehåller ämnet skall användas 
endast om koncentrationen i marken inte är 
tillräcklig för tillväxten av grödan. Det skall inte 
användas i stora mängder eller under längre 
tidsperioder. Användningen av produkten som 
innehåller gödningsmedel kommer att bero på 
behoven hos de odlade växterna. 

 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Drift bör minimeras. 

Jord 
 Används på marker med en låg koncentration av 
ämnet. 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Produkt som innehåller avfall skall hanteras som 
farligt avfall och ska bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC12 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0% - 0,02% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Vattenlösning 

 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Tillfällig exponering 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Utsatta hudområden Täcker hudkontakt upp till 428 cm² 

Kroppsvikt 60 kg 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 
Instruktioner riktat till konsumenten via 
produktmärkning 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 
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Miljö 

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. 

Konsumenter 

 Uppskattning baserad på mätdata 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PC12 i värsta fall 
Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,000052mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 17: Användning i agrokemikalier 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier 

PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC13:  Behandling av varor med doppning och gjutning 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8a:  Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8c:  Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 
ERC8d:  Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8f:  Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Mängden som används beror på vilken mängd som krävs för att öka 
koncentrationen i jorden för att stödja de odlade växterna. 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 

Gödselmedel som innehåller ämnet skall användas 
endast om koncentrationen i marken inte är 
tillräcklig för tillväxten av grödan. Det skall inte 
användas i stora mängder eller under längre 
tidsperioder. Användningen av produkten som 
innehåller gödningsmedel kommer att bero på 
behoven hos de odlade växterna. 

 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten 
Det finns inga direkta utsläpp till intilliggande 
ytvatten., Drift bör minimeras. 

Jord 
 Används på marker med en låg koncentration av 
ämnet. 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Produkt som innehåller avfall skall hanteras som 
farligt avfall och ska bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2 

Aktivitet Fertigation användning av en flytande gödsel 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,01 % - 36,0 
% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 
 

Använd mängd 
Mängden av gödselmedel som används vid en viss tidpunkt kommer att bero på 
det område som ska gödslas, men kommer sannolikt att vara flera toner. 

 

Användningsfrekvens och Systemet går konstant, med ett eller två byten av IBC'er per vecka.(PROC2) 
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varaktighet 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

IBC' er eller silos innehållande flytande gödning skall anslutas till ett 
fertigationssystem som automatiskt bevattnar och gödslar växter på fält eller i 
växthus. 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen.(PROC2) 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5, PROC8a 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,06% - 4,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler 
 

Använd mängd 
Mängden av gödselmedel som används vid en viss tidpunkt kommer att bero på 
det område som ska gödslas, men kommer sannolikt att vara flera toner. 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 

Användningsfrekvens 2 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig ventilation är från 
dörrar, fönster etc. Med kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller -
bortförsel sker med elfläkt e dyl. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. (Effektivitet: 90 - 95 %) 
Använd lämpliga skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Aktivitet Överföring av flytande bladgödselmedel 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,01 % - 36,0 
% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Vattenlösning 
 

Använd mängd 
Mängden av gödselmedel som används vid en viss tidpunkt kommer att bero på 
det område som ska gödslas, men kommer sannolikt att vara flera toner. 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges)., 
Spridningen av flytande bladgödselmedel kan utföras från en bärbar enhet med 
spruta eller via traktor med besprutnings aggregerat., Om sprutning utförs från 
en bärbar enhet med spruta, kan arbetstagaren behöva fylla sin enhet flera 
gånger under ett skift, troligen från en tank som tas till fältet., Om sprutning 
utförs via ett besprutningsaggregerat, kan tanken behövas fyllas flera gånger 
under ett skift. Detta kommer sannolikt att pumpas från en tank eller genom 
tyngdkraften från en tank. 

 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Utomhusanvändning. 

 
 

Organisatoriska åtgärder för att Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 103/255 SV 

förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13 

Aktivitet Användning av flytande bladgödselmedel 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,01 % - 36,0 
% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 
 

Använd mängd 
Mängden av gödselmedel som används vid en viss tidpunkt kommer att bero på 
det område som ska gödslas, men kommer sannolikt att vara flera toner. 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges)., 
Spridningen av flytande bladgödselmedel kan utföras från en bärbar enhet med 
spruta eller via traktor med besprutnings aggregerat. 

 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Utomhusanvändning. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd besprutningsaggregerat fastsatt på traktor med en sluten traktorhytt och 
luftkonditionering. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

Betydande utsläpp till den terrestra miljön förväntas inte. 

Arbetstagare 

PROC5, PROC8a Mätningar på arbetsplatsen 

PROC8a, PROC9 MEASE 

PROC5, PROC8a Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC8a --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a 
utan handskar, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 0% - 5% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,019mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC5, 
PROC8a 

inget andningsskydd 
(RPE), direkt utsläpp 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,09mg/m³ 0,062 

PROC5, 
PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., (öppna 
system) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,22mg/m³ 0,84 

PROC9 

Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 0% - 5%, 
mellan 15 minuter - 1 
timme, 
Materialöverföringar 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,29mg/m³ < 0,001 

Där finns ingen risk för exponering genom inandning eftersom gödselmedlet är vätska och appliceras till jorden via 
ett slutet system Det kan finnas risk för hudexponering vid byte av IBC-behållare eller under bulkleveranser av 
flytande gödselmedel, när ledningar ansluts och kopplas från. 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
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satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 

 

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

I enlighet med kraven för god jordbrukssed, bör jordbruksmark bedömas och utvärderas före användning av ämnet. 
Doseringen 
bör justeras i enlighet med utvärderingen av jorden och grödans behov. 
Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 18: Användning som funktionell vätska 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC7:  Industriell sprayning 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC10:  Applicering med roller eller strykning 
PROC13:  Behandling av varor med doppning och gjutning 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC17:  Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis öppen process 
PROC18:  Infettning vid högenergibetingelser 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 
PROC24:  Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material 
och/eller varor 

Miljöavgivningskategorier 

ERC2:  Formulering av beredningar 
ERC4:  Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 
ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC7:  Industriell användning av ämnen i slutna system 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 
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processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 14 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 140 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Effektivetet på 
nedbrytningen 

0 % 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 750 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 
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Årlig tonnage 1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC7 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig tonnage 275 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC7) 

 1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC7) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

50000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC7) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

50000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC7) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC7) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC7) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 
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2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
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sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 5,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fasta ämnen i lösning 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Endast för bestämda aktiviteter med ämnet i lösning. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Ersätt, där det är tillämpligt, manuella processer med automatiska och/eller 
slutna processer. Detta medför att irriterande dimmor och sprayningar med 
påföljande potentiella stänk kan undvikas. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Glasögon 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7, PROC13 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 0,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd produkten bara i väl ventilerade områden. 
Använd om möjligt specifika automater och pumpar som är särskilt utformade 
för att förhindra stänk, spill och exponering. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper Ämnets koncentration i Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
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blandning/artikel 100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne 
 

Använd mängd Mängd per användning 25 - 200 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 30 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Huvor över badet fångar och avlägsnar ånga. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
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Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 1 % i 
produkten. 
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Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Vattenlösning 
 

Använd mängd Mängd per användning 25 - 200 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 60 minuter / skift 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperatur 60 °C 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Huvor över badet fångar och avlägsnar ånga. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier 
 

2.15 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC17, PROC24 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 5,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fasta ämnen i lösning 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processen kan medföra höga temperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Där bör också vara en tidsfördröjning så att punktutsuget kan ta bort aerosolen 
innan höljet öppnas. 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 

Ogenomtränglig skyddsdräkt 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
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hälsobedömning Dammfilter:P3 
 

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC18 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten:  0% - 0,01% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 pastös 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processen kan medföra höga temperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Använd dragfläkt med uppsamlingsmöjlighet för rök/ånga. 
Använd sluten eller delvis sluten process där det är möjligt. 
Där bör också vara en tidsfördröjning så att punktutsuget kan ta bort aerosolen 
innan höljet öppnas. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Korgglasögon 
eller 
Bär ansiktsskydd. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Utspädd 10 ggr., 
Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,010 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,07mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,013 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,63mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,117 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1575µg/L 0,808 
ERC5 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,965 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,965 
ERC5 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,34mg/kg 0,063 
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torrvikt (d.w.) 
ERC5 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,965 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 3,36mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 5,15mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC7 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1940µg/L 0,960 

ERC7 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 1,24mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,229 

ERC7 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 844µg/L 0,418 

ERC7 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC17, PROC22, PROC23, 
PROC24 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC17, 
PROC23 MEASE 

, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC18 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC5 
mellan 15 minuter - 1 
timme, Koncentration: 
1% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,005mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

--- 
Relevant för 
sprayrengöringsmedel, I 
stor utsträckning 

Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC7 Relevant för Arbetstagare - dermal, 0,024mg/kg > 0,001 
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sprayrengöringsmedel, 
vätska 

långvarig - systemiskt kroppsvikt/dygn 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b 
inget andningsskydd 
(RPE) 

Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,288mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 
och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC13 
Koncentration: 1%, 
mellan 15 minuter - 1 
timme, Manuell 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC17, 
PROC24 

90:e percentilen 
Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

< 0,01mg/m³ 0,007 

PROC17 
vätska, Koncentration: 
1% 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC18 med lokal utsugning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,0017mg/m³ 0,0012 

PROC10 mellan 15 minuter - 1 Arbetstagarnas 0,048mg/kg < 0,001 
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timme, Koncentration: 
1%, vätska, Manuell, 
Användning 

exponering vid 
hudkontakt 

kroppsvikt/dygn 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
 
 
 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.ecetoc.org/tra 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 19: Användning som funktionell vätska 

Huvudsakliga användargrupper SU 21:  Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 

Kemisk produktkategori 
PC4:  Antifrys- och avisningsmedel 
PC16:  Värmeöverföringsoljor 
PC24:  Smörjmedel, fetter och släppmedel 

Miljöavgivningskategorier 

ERC10a:  Omfattande spridande utomhusanvändning av långlivade varor och 
material med låg avgivning 
ERC11a:  Omfattande spridande inomhusanvändning av långlivade varor och 
material med låg avgivning 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC10a, ERC11a 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

1,1 Miljoner ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data.Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

32000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC4 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0% - 2% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 

 
 

Använd mängd 
Använd mängd per 
tillfälle 

5,5 kg  

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringstid per tillfälle 60 Min. 

Användningsfrekvens 1 dagar/år 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Utsatta hudområden Två händer 840 cm² 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 

Det krävs att förbättra användningsinstruktioner och 
att produktinformation alltid ska ges till 
konsumenterna. Detta kan effektivt minska risken 
för felanvändning. 
 

 
 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC16 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 4% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 

 
 

Använd mängd Använd mängd per 1 kg  
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tillfälle 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringstid per tillfälle 120 Min. 

Användningsfrekvens 1 dagar/år 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Utsatta hudområden Två händer 840 cm² 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 

Det krävs att förbättra användningsinstruktioner och 
att produktinformation alltid ska ges till 
konsumenterna. Detta kan effektivt minska risken 
för felanvändning. 
 

 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC24 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 1 % i 
produkten. 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 flytande 

 
 

Använd mängd 
Använd mängd per 
tillfälle 

4 kg  

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringstid per tillfälle 120 Min. 

Användningsfrekvens 2 dagar/år 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Utsatta hudområden Två händer 840 cm² 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 

Det krävs att förbättra användningsinstruktioner och 
att produktinformation alltid ska ges till 
konsumenterna. Detta kan effektivt minska risken 
för felanvändning. 
 

 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC10a, 
ERC11a 

--- Vatten PEC 1021µg/L 0,505 

ERC10a, 
ERC11a 

--- 
Avloppsreningsver
k PEC 9644µg/L 0,964 

Konsumenter 

 Calculated manually 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PC4 i värsta fall 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

0,000496mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

PC16 i värsta fall 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

0,00196mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

PC24 i värsta fall 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

0,00049mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

--- 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
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satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 20: Användning i laboratorier 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Släpp inte ut i kloak eller avlopp. 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Ett avloppsreningsverk i huset förutsättas inte. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Produkt som innehåller avfall skall hanteras som 
farligt avfall och ska bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. 

Arbetstagare 

 Mätningar på arbetsplatsen 

 MEASE 
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Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

  



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 122/255 SV 

1. Kort titel för exponeringsscenario 21: Användning i laboratorier 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8a:  Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8b:  Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna 
system 
ERC8d:  Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8e:  Omfattande spridande användning utomhus av reaktiva ämnen i öppna 
system 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Släpp inte ut i kloak eller avlopp. 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Ett avloppsreningsverk i huset förutsättas inte. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Produkt som innehåller avfall skall hanteras som 
farligt avfall och ska bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 
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Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. 

Arbetstagare 

 Mätningar på arbetsplatsen 

 MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 22: Användning i metallbearbetningsvätskor/valsolja 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 190 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 300 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
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förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
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personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Jord PEC 
0,86mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Jord PEC 
5,15mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,954 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15, PROC22, PROC23 Mätningar på arbetsplatsen 
PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC23 MEASE PROC8a, PROC8b Förbättrad REACH Tool 
(ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 
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PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 
och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 23: Formulering i bygg-och anläggningsarbete 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier 
ERC2:  Formulering av beredningar 
ERC3:  Formulering till material 
ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
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relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC3 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 1150 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

2000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Procentandel avlägsnad 
från avloppsvattnet 

0 % 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 2000 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

9000 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder  Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
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behållare för bortskaffande 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder Använd skyddskläder. 
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relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid  fast, flytande, pastös 
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användning) 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 
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Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Utspädd 10 ggr., 
Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,010 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

ERC3 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC5 --- Jord PEC 2,21mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,409 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 MEASE 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 136/255 SV 

och underhåll. 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 24: Användning inom bygg och anläggning 

Huvudsakliga användargrupper SU 21:  Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 

Kemisk produktkategori 
PC0:  Andra produkter: 
PC1:  Lim, tätningsmedel 
PC9b:  Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera 

Miljöavgivningskategorier 

ERC10a:  Omfattande spridande utomhusanvändning av långlivade varor och 
material med låg avgivning 
ERC11a:  Omfattande spridande inomhusanvändning av långlivade varor och 
material med låg avgivning 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC10a, ERC11a 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

1,1 Miljoner ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år, Bred användning. 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data.Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

32000 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 
En begränsning av luftemissionen är inte tillämpbar, 
eftersom det inte sker någon direkt frisläppning ut i 
luften. 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Bortskaffningsmetoder  Avfall skall sluthanteras enligt miljölagstiftningen. 
 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC0, AC4 

Användning av byggnadsmaterial som innehåller ämnet 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 0,15% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne 

 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

480 Min. 
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Användningsfrekvens 5 dagar/år 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Andningsfrekvens 34,7 m3/dag(PC0) 

Kroppsvikt 60 kg(PC0) 

Andningsfrekvens 20 m3/dag(AC4 ) 

Kroppsvikt 60 - 70 kg(AC4 ) 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar konsumenters 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 

Se till att det finns en bra standard av 
allmänventilation. Naturlig ventilation uppnås 
genom fönster, dörrar osv. Med kontrollerad 
ventilation menas till- och frånluft med hjälp av en 
aktiv ventilator. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC0 

Installation av cellulosaisolering innehållande ämnet. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 18% 

 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 480 minuter / dag 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Andningsfrekvens 34,7 m3/dag 

Kroppsvikt 60 kg 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC0 

Användning som flamskyddsmedel i madrasser 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Vuxna, kroppsvikt för vuxna konsumenter: 60 kg(PC0) 

Kroppsvikt 20 kg(barn PC0) 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC1, AC8 

Munkontakt med kartongen och oralkontakt med ämnet. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 2% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Massiva föremål 

 
 

Använd mängd 
Använd mängd per 
tillfälle (oral exponering). 

2 g 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Tillfällig exponering 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Kroppsvikt 20 kg(barn PC1) 
 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC9b: Modellera, AC10 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 8% 

 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Kroppsvikt 20 kg 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 

Konsumentåtgärder Begränsa koncentrationen av ämnet till 5,75% 
Konsumentåtgärder Instruktioner riktat till konsumenten via 
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skydd och hygien) produktmärkning 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC10a, 
ERC11a 

--- Vatten PEC 1021 µg/L 0,505 

ERC10a, 
ERC11a 

--- 
Avloppsreningsver
k PEC 9644 µg/L 0,964 

Konsumenter 

PC0, AC4 Mätningar på arbetsplatsen AC4 Uppskattning baserad på arbetsplatsmätningar 

PC9b Övrig mätdata PC0 Uppskattningen baseras på publicerade data 

PC1 Uppskattning baserad på mätdata 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PC0, AC4 --- Inhalerbart damm 0,34mg/m³ --- 

PC0 
60kg kroppsvikt, i värsta 
fall 

Exponering vid 
inandning, konsument 

1,72 .10-5 mg/m³ --- 

AC4 --- 
Exponering vid 
inandning, konsument 

0,0000983mg/kg/da
g 

--- 

PC0 --- 
Exponering vid 
inandning, konsument 

0,0636mg/kg/dag --- 

PC0 vuxen 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

1mg/kg/dag --- 

PC0 --- 
Exponering vid 
inandning, konsument 

5,2 .10-6 mg/m³ --- 

PC0 --- 
Konsumentens 
exponering vid förtäring 

0,0028mg/kg/dag --- 

PC0 barn 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

1,76mg/kg/dag --- 

PC1 i värsta fall, barn 
Konsumentens 
exponering vid förtäring 

0,1mg/kg/dag --- 

PC9b i värsta fall, barn 
Konsumentens 
exponering vid förtäring 

3,87mg/kg/dag --- 

PC9b i värsta fall, barn 
Exponering vid 
hudkontakt, konsument 

0,00438mg/kg/dag --- 

Uppskattat värde för hudexponering anses vara försumbara. Det beräknade exponeringsvärdet för inandning anses 
vara obetydligt. 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
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Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Såvida inget annat angets har ConsExpo-modellen använts för att upskatta konsumenternas exponering. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 25: Formulering i betong och cement 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 
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avfall som ska bortskaffas 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid  Pulvriserat ämne, granuler 
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användning) 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,01 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

AISE SPERC 2.1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 
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PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC14 MEASE 

PROC8a, PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 26: Användning i betong och cement 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 750 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
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Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder Använd en laboratorierock 
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relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,34mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,063 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 3,36mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 5,15mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC8b, PROC14 MEASE 

PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
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För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Förutsagda exponeringar förväntas inte överstiga gällande exponeringsgränsvärden när 
driftförhållanden/riskhanteringsåtgärder som ges i avsnitt 2 är genomförda. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 27: Användning som vattenreningskemikalie 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 750 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
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tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 153/255 SV 

spridning och exponering 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 
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3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,34mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,063 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 3,36mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 5,15mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 MEASE 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 
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Relevant för rengörning 
och underhåll. 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 28: Användning som vattenreningskemikalie 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier n/a:  ej tillämpligt 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8a:  Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 
ERC8d:  Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i 
öppna system 

Aktivitet andra 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8d 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

35000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: n/a 

Dricksvatten och simbassängvatten 

Aktivitet Omfattar användningen av ämnet för vattenbehandling i öppna och slutna system. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 5 
%. 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Tabletter 
 

Använd mängd Mängd per användning 0,2 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC8a, ERC8d --- Vatten PEC 1015µg/L 0,503 
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ERC8a, ERC8d --- 
Avloppsreningsver
k PEC 9589µg/L 0,959 

Arbetstagare 

Det beräknade exponeringsvärdet för inandning anses vara obetydligt. Upprepad daglig hudexponering för produkt 
anses försumbar. 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 29: Användning som extraktionsmedel och/eller 
processhjälpmedel 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 

Miljöavgivningskategorier 
ERC4:  Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,01 % - 36,0 
% 

 

Använd mängd 
Dygnsmängden per 
uppställningsplats 

300 kg  

 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
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2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC4 --- Vatten PEC 457µg/L 0,226 

Arbetstagare 

PROC4, PROC5, PROC8b Mätningar på arbetsplatsen 

PROC4, PROC8b MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC4, PROC5 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, Med 
andningsskydd, 
halvmask, I stor 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 
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utsträckning 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Förutsagda exponeringar förväntas inte överstiga gällande exponeringsgränsvärden när 
driftförhållanden/riskhanteringsåtgärder som ges i avsnitt 2 är genomförda. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 30: Formulering i analytiska reagens 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Inget utsläpp till vatten eller vattenreningsverk 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 
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Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
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Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 
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 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 
Utspädd 10 ggr., 
Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,010 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC14 MEASE 

PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 

90:e percentilen, direkt 
utsläpp, Med 
andningsskydd, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 Applikation som lösning, Arbetstagarnas 0,144mg/kg < 0,001 
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Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

exponering vid 
hudkontakt 

kroppsvikt/dygn 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 31: Tillverkning av katalysatorer 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC3:  Formulering till material 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 200 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 330 dagar/år 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Ingen utsöndring av ämnet i avloppsvattnet 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b 

Aktivitet Tillverkning av katalysatorer 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årsbelopp per 
uppställningsplats 

200 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 330 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

2,7 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 

Luft Behandling av luftutsläpp från filterpåsar, 
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undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

fabriksfilter och våtskrubber, Högeffektivt 
partikelluftfilter (HEPA-filter), keramiska filter 

Vatten maximera återanvändningen av avloppsvatten. 

Process- och/eller kontrollteknik krävs för att minimera utsläpp och den 
efterföljande exponeringen under rengöring och underhållsprocesser. 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Avloppsbehandling på plats. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Produkt som innehåller avfall skall hanteras som 
farligt avfall och ska bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
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exponeringen. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b Mätningar på arbetsplatsen ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b MEASE 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC1, ERC3, 
ERC6a, ERC6b 

--- Jord PEC 0,01mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,001 

ERC1, ERC3, 
ERC6a, ERC6b 

--- Jord PEC 0,01mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,001 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14 Mätningar på arbetsplatsen PROC2, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 MEASE PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 Förbättrad 
REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 
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PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, Med 
andningsskydd, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024µg/kg bw/dag < 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
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som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 32: Användning i metallurgi 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 

Miljöavgivningskategorier ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 750 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9, PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 1,5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 pastös 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
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exponering 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Överför via slutna ledningar. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter. 
Lämplig mask med dammfilter P3 (Europanorm 143) 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,34mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,063 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 3,36mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 5,15mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC9 MEASE 

PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC9, 
PROC14 

90:e percentilen 
Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,043mg/m³ 0,03 

PROC9 

Applicering som fast 
ämne, Koncentration av 
ämnet i produkten: 0% - 
5% 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
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OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 33: Användning som metallytbehandling. 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC13:  Behandling av varor med doppning och gjutning 

Miljöavgivningskategorier 
ERC4:  Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 14 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 140 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Effektivetet på 
nedbrytningen 

0 % 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne 
 

Använd mängd Mängd per användning 25 - 200 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 30 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 

Användning inomhus. 
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exponering  
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Huvor över badet fångar och avlägsnar ånga. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Ogenomtränglig skyddsdräkt 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 1 % i 
produkten. 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Vattenlösning 
 

Använd mängd Mängd per användning 25 - 200 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 60 minuter / skift 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperatur 60 °C 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Huvor över badet fångar och avlägsnar ånga. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,07mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,013 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,63mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,117 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1575µg/L 0,808 

Arbetstagare 

PROC8b Mätningar på arbetsplatsen 

PROC8b, PROC13 MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 
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PROC8b utan andningsskydd 
Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC8b 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25%, 
mellan 15 minuter - 1 
timme 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,288mg/kg torrvikt 
(d.w.) 

< 0,001 

PROC13 
Koncentration: 1%, 
mellan 15 minuter - 1 
timme, Manuell 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 34: Använd i/som fotokemikalier 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder  Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
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behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
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hälsobedömning Dammfilter:P3 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,01 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

AISE SPERC 2.1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 

PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC4, PROC9 MEASE 

PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
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uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 35: Användning i fotoprodukter 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 
PROC19:  Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig 
skyddsutrustning tillgänglig 

Miljöavgivningskategorier 
ERC4:  Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 14 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 140 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Effektivetet på 
nedbrytningen 

0 % 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC19 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 5 
%. 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, Fasta ämnen i lösning 
 

Använd mängd Mängd per användning 50 l  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Appliceringsvaraktighet 5 - 10 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 
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Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,07mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,013 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,63mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,117 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1575µg/L 0,808 

Arbetstagare 

 MEASE 

 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC19 --- 
Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,001mg/m³ < 0,001 

PROC19 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,198mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC19 vätska, under < 15 min 
Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 36: Använd i/som fotokemikalier 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 

Miljöavgivningskategorier ERC2:  Formulering av beredningar 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder  Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
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behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
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hälsobedömning Dammfilter:P3 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,01 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

AISE SPERC 2.1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 

PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC4, PROC9 MEASE 

PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
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uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 37: Svetsning och lödnings produkter 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier PROC25:  Andra varmbearbetningsmoment med metaller 

Miljöavgivningskategorier 
ERC4:  Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 14 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 140 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Effektivetet på 
nedbrytningen 

0 % 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC25 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker koncentration upp till 1,5% 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
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Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter. 
Lämplig mask med dammfilter P3 (Europanorm 143) 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,07mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,013 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,63mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,117 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1575µg/L 0,808 

Arbetstagare 

 MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC25 

med lokal utsugning, Med 
andningsmask APF 20, 
fast, Koncentration av 
ämnet i produkten: 0% - 
5% 

Arbetstagare - inhalativ, 
långvarig - systemiskt 

0,005mg/m³ < 0,001 

PROC25 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 0% - 5% 

Arbetstagare - dermal, 
långvarig - systemiskt 

0,2mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 38: Användning av vattenlösningar 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 190 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 300 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
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Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Jord PEC 
0,86mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Jord PEC 
5,15mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,954 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

Arbetstagare 

PROC4, PROC5, PROC8b Mätningar på arbetsplatsen PROC4 MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 90:e percentilen, Arbetstagarnas 0,2mg/m³ 0,14 
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PROC8b halvmask, I stor 
utsträckning 

exponering vid inandning 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 39: Glastillverkning 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier 

ERC2:  Formulering av beredningar 
ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glasull produktion 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årsbelopp per 
uppställningsplats 

15000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

2827 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiska filter, filterpåsar, Textilfilter 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Frisläppning till miljön 
skall undvikas i enlighet med de lagliga 
bestämmelserna. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glastillverkning genom elektrisk smältning 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 100 % i 
produkten (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig mängd per 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2, ERC5, 
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anläggning ERC6a) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

392 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 
Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiska filter, filterpåsar, Textilfilter 
(Effektivitet: 64 - 99 %) 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Frisläppning till miljön 
skall undvikas i enlighet med de lagliga 
bestämmelserna. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glas med hög alkali ratio, gas smältning 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig mängd per 
anläggning 

5300 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

10896 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 
Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiska filter, filterpåsar, Textilfilter 
(Effektivitet: 85 - 99 %) 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Produkt som innehåller avfall skall hanteras som 
farligt avfall och ska bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Frisläppning till miljön 
skall undvikas i enlighet med de lagliga 
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bestämmelserna. 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC5, ERC6a 

Aktivitet Glas med låg alkali ratio, gas smältning 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årlig mängd per 
anläggning 

1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 
Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, keramiska filter, filterpåsar, Textilfilter 
(Effektivitet: 36 - 52 %) 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall, Produkt som innehåller avfall skall 
hanteras som farligt avfall och ska bortskaffas av 
godkänd avfallsentreprenör,förbrännas eller 
återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Frisläppning till miljön 
skall undvikas i enlighet med de lagliga 
bestämmelserna. 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Underhåll av utrustningen 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
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personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsglasögon 
Använd andningsskydd. 
Dammfilter:P2 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Aktivitet 

Pålastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av 
bulkcontainer) och ompackning (inklusive fat och småförpackningar) av ämnet 
inklusive dess prov, lagring, avlastning, fördelning och tillhörande aktiviteter i 
laboratoriet. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Flera gånger under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 201/255 SV 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Minimera exponering genom att använda dragfläkt med delvis täckning av 
processen eller utrustningen såväl som utsugningen av luft vid öppningar. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 
Använd produkten endast i slutet system. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Om ingen tillräcklig ventilation finns: 
Använd andningsskydd. 
Dammfilter:P2 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 granuler, Pulver 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 - 240 Min. 
 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Exponerad hudyta 1980 cm² 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Sörj för punktutsug (LEV). 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd andningsskydd. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 
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 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Inget vattenutsläpp till 
miljön, Produktion av 
glasull 

Jord PEC 5,20mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,962 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Glastillverkning genom 
elektrisk smältning, 
Inget vattenutsläpp till 
miljön 

Jord PEC 0,54mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,100 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Glas med hög alkali 
ratio, gas smältning, 
Inget vattenutsläpp till 
miljön 

Jord PEC 5,25mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,97 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Glas med låg alkali 
ratio, gas smältning Jord PEC 5,26mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,97 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, PROC22 Mätningar på arbetsplatsen PROC2, PROC8a, 
PROC14, PROC23 MEASE PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b 
Användning inomhus., 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

utan handskar, Fast 
ämne, hög dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC22 
utan andningsskydd, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 0% - 5%, Med 
ansiktsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25%, 
mellan 15 minuter - 1 
timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg/dag < 0,001 

PROC1, PROC2, 90:e percentilen, utan Arbetstagarnas 0,08mg/m³ 0,06 
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PROC3 andningsskydd exponering vid inandning 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 40: Användning vid tillverkning av keramik 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 
PROC24:  Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material 
och/eller varor 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC2:  Formulering av beredningar 
ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 190 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 300 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 
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Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 750 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden Emissions- eller 36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 
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som påverkar miljöexponering utsläppsfaktor: luft 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
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Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
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Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC24 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd produkten endast i slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

--- Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

--- Utspädd 100 ggr. Jord PEC 
0,86mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,158 

--- Utspädd 100 ggr. Jord PEC 
5,15mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,954 

--- Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1206µg/L 0,597 
ERC2 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,01 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 
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ERC5 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,34mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,063 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 3,36mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 5,15mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,954 

AISE SPERC 2.1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC22, PROC23 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8b, PROC23 MEASE 

PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 210/255 SV 

riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 41: Användning i kärnkraftverk 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 

Miljöavgivningskategorier ERC7:  Industriell användning av ämnen i slutna system 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC7 

Användning i kärnkraftverk utan utsläpp till vatten 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årsbelopp per 
uppställningsplats 

15000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 75 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

0 g/ton produkt 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Luft 

elektrofilter, Cykloner, Behandling av luftutsläpp 
från filterpåsar, fabriksfilter och våtskrubber, 
Keramik och metallfilter, Partiklar med en diameter 
av 10 µm eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Begränsningar av avloppsvattenemissioner behöver 
inte iakttas eftersom det inte sker någon direkt 
frisläppning av avloppsvatten. 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern återvinning 
av avfall 

Återvinningsmetoder 
Det finns inga bestämmelser för extern återvinning 
av avfall. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC7 

Användning i kärnkraftverk med utsläpp till vatten efter behandling på anläggningen. 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 
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Använd mängd 
Årsbelopp per 
uppställningsplats 

13000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 32 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:1000  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

0 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

13000 kg/år 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 
utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

Vatten Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling 

Användning av slutna tappningssystem 

 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern återvinning 
av avfall 

Återvinningsmetoder 
Det finns inga bestämmelser för extern återvinning 
av avfall. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Aktivitet 
Bulklastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av 
bulkcontainer) 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder Använd skyddskläder. 
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relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Flera gånger under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Bär säkerhetsskor. 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC7 
Kärnkraftverk, Inget 
vattenutsläpp till miljön Jord PEC 0,55mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,10 

ERC7 Kärnkraftverk Havssediment PEC 1,59mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,88 

ERC7 Kärnkraftverk Jord PEC 0,01mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,001 

ERC7 Kärnkraftverk Havsvatten PEC 221µg/L 0,16 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC14 MEASE 

PROC8b Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 Fast ämne, hög Arbetstagarnas 0,48mg/kg < 0,001 
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dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

exponering vid 
hudkontakt 

kroppsvikt/dygn 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
Utomhusanvändning., 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25%, 
med lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

 
 

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 42: Formulering av slipmedel 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier ERC3:  Formulering till material 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC3 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 1150 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

2000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Procentandel avlägsnad 
från avloppsvattnet 

0 % 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid  Pulvriserat ämne, granuler 
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användning) 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Appliceringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Slutna överföringssystem 
Permanent installerade röranslutningar och flänsar med låga utsläpp. 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddshandskar. 
 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att Användning i sluten process 
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kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per dag 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Användning i sluten process 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per användning 1 kg  
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Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska 
exponeringen.(PROC15) 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner.(PROC15) 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder.(PROC15) 
 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att arbetet är halvautomatiska eller automatiska 
Säkerställ extra ventilation vid platser där det förekommer utsläpp. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC3 --- Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 --- Jord PEC 5,4mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22, 
PROC23 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC23 MEASE 

PROC9 Förbättrad REACH Tool (ART model) 
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Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
rengöring, mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 0% - 5%, 
under < 15 min, med 
lokal utsugning, Med 
ansiktsskydd 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC8b Materialöverföringar 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
Utomhusanvändning., 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,173mg/m³ < 0,001 

PROC9 
Förpackning, med lokal 
utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC15 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, 
Materialöverföringar, 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 



 

 

 

BORAX DECAHYDR (US) / SÄCK 25 KG 
 

 

R57852 / Version 6.1 221/255 SV 

ingen storleksordning 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
rengöring, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, I stor 
utsträckning, halvmask 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,12 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om förhållanden avviker från dem som är listade i sektion 2, ska nedströmsanvändaren(DU) undersöka om de 
fortfarande är innanför ramen av ES (dvs., RCR < 1) 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 43: Användning av slipmedel 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 
PROC24:  Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen bundna i material 
och/eller varor 

Miljöavgivningskategorier 
ERC4:  Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 14 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 140 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC4) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC4) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Effektivetet på 
nedbrytningen 

0 % 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 

Sänd tillbaka till processen., Produkt som innehåller 
avfall skall hanteras som farligt avfall och ska 
bortskaffas av godkänd 
avfallsentreprenör,förbrännas eller återvinnas. 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC24 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 1% - 5% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne, granuler 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 4 - 6 timmar / dag 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att Sörj för punktutsug (LEV). 
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kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd lämplig andningsskydd. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,07mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,013 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,63mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,117 

ERC4 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1974µg/L 0,977 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 5,15mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

ERC4 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1575µg/L 0,808 

Arbetstagare 

 Mätningar på arbetsplatsen 

 MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC24 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,424mg/m³ 0,29 

PROC24 
Koncentration: 1%, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,166mg/m³ 0,11 

PROC24 Koncentration: 1% 
Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,198mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 44: Formulering av cellulosa isolering 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 

Miljöavgivningskategorier ERC3:  Formulering till material 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC3 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 1150 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

2000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Procentandel avlägsnad 
från avloppsvattnet 

0 % 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
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kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
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Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC3 --- Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 --- Jord PEC 5,4mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b MEASE 

PROC8a, PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 90:e percentilen, ingen Arbetstagarnas 0,78mg/m³ 0,54 
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storleksordning exponering vid inandning 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 
Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se:  http://www.ebrc.de/mease.html 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 45: Användning av cellulosa isolering 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 22:  Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, 
kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategorier PROC21:  Lågenergihantering av ämnen bundna i material och/eller varor 

Miljöavgivningskategorier 

ERC8c:  Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 
ERC8f:  Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i 
eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8c, ERC8f 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Använda mängder inom 
EU (ton/år) 

3,5 Miljoner ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

10000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC21 

Aktivitet Installation av gipsskivor, träbaserade skivor och andra produkter 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel upp till 1 % i 
produkten. 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC8c, ERC8f --- 
Avloppsreningsver
k PEC 9589µg/L 0,959 

ERC8c, ERC8f --- Vatten PEC 1015µg/L 0,503 
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Arbetstagare 

 MEASE 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC21 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,99mg/m³ < 0,001 

PROC21 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,005mg/m³ 0,0034 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Nedströmsanvändaren som arbetar inom de gränser som är fastställda av exponeringsscenariot, antingen de 
föreslagna riskhanteringsåtgärder eller utsläpp som beskrivs ovan, eller nedströmsanvändaren kan visa på egen 
hand att de genomförda riskhanteringsåtgärderna eller utsläpp är tillräckliga. 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Förutsagda exponeringar förväntas inte överstiga gällande exponeringsgränsvärden när 
driftförhållanden/riskhanteringsåtgärder som ges i avsnitt 2 är genomförda. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

 
 

 

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment 

Sörj för god renlighet och ordning. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 46: Produktion av frittor 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier 

ERC2:  Formulering av beredningar 
ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC5, ERC6a 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 6200 ton/år (Standardlösning ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

Årlig tonnage 2750 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

5000 g/ton produkt (Standardlösning ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

6959 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

6959 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2, ERC5, 
ERC6a) 

 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
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Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 
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Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
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Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Standardlösning Jord PEC 5,29mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,979 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1940µg/L 0,960 

ERC2, ERC5, 
ERC6a 

Utspädd 10 ggr. Jord PEC 2,35mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,435 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC15, PROC22, PROC23 Mätningar på arbetsplatsen PROC2, PROC8a, 
PROC8b, PROC14, PROC23 MEASE PROC8a, PROC8b Förbättrad REACH Tool (ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 

PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Rengöring och underhåll 
av utrustningen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a Fast ämne, hög Arbetstagarnas 0,173mg/kg < 0,001 
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dammighet., under 1 - 4 
timmar, Rengöring och 
underhåll av utrustningen 

exponering vid 
hudkontakt 

kroppsvikt/dygn 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 47: Formulering i legeringar 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC22:  Potentiellt slutna bearbetningsmoment med mineraler/metaller vid hög 
temperatur, industrimiljö 
PROC23:  Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/metaller 
vid hög temperatur 

Miljöavgivningskategorier 

ERC1:  Tillverkning av ämnen 
ERC6a:  Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer) 
ERC6b:  Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC6a, ERC6b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 190 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC1, ERC6a, 
ERC6b) 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 300 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

60000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC1, 
ERC6a, ERC6b) 

 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling 
Sänd tillbaka till processen., Behandla allt avfall 
som farligt avfall 

Bortskaffningsmetoder 
 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, 
PROC23 

Aktivitet Förmodligen stängda processbetingelser vid förhöjd temperatur. 
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Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Användningsfrekvens 24 timmar / dag 

Användningsfrekvens 365 dagar/år 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processtemperaturerna är huvudsakligen mycket höga, eftersom processerna 
omfattar tillverkning av glas, keramik, stål och legeringar. 

 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
Arbetstagare i de identifierade riskprocesser/områden bör tränas i a) att undvika 
att arbeta utan andningsskydd och b) att förstå de irriterande egenskaper och 
framför allt  de respiratoriska effekter och c) att följa de säkerhetsrutiner som 
arbetsgivaren tilldelar. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Arbetare bär overaller eller tunga värmeresistenta kläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Glasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
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förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
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personlig hygien och 
hälsobedömning 

Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 10 ggr. Jord PEC 
0,86mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,158 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Jord PEC 
5,15mg/kg 
kroppsvikt/dyg
n 

0,954 

ERC1, ERC6a, 
ERC6b 

Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC15, PROC22, PROC23 Mätningar på arbetsplatsen 
PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC23 MEASE PROC8a, PROC8b Förbättrad REACH Tool 
(ART model) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, 
PROC22, 
PROC23 

90:e percentilen, utan 
andningsskydd, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ --- 

PROC23 

Fast ämne, låg 
dammighet., Med 
ansiktsskydd, med lokal 
utsugning, Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,0069 
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PROC2 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, 
Förhöjd 
processtemperatur 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 
och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
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som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 48: Formulering i eldfasta blandningar 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 

PROC1:  Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering. 
PROC2:  Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade 
exponeringar 
PROC3:  Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4:  Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår 
PROC5:  Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och 
varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt 
PROC7:  Industriell sprayning 
PROC8a:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b:  Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9:  Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14:  Produktion av beredningar eller varor genom tablettering, 
komprimering, strängsprutning, pelletering 
PROC15:  Användning som laboratoriereagens 
PROC19:  Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig 
skyddsutrustning tillgänglig 

Miljöavgivningskategorier 
ERC2:  Formulering av beredningar 
ERC3:  Formulering till material 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 950 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 9500 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Årlig tonnage 15000 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 200 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Utspädningsfaktor (flod) 500 
Utspädningsfaktor 
(kustområden) 

100 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

8000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC2) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

400 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC2) 
 

Tekniska krav och åtgärder på 
processnivå (källan) för att 
undvikanda utsläpp. 
Tekniska förhållanden och 
åtgärder på plats för att minska 
eller begränsa föroreningar, 

Luft 

Ämnesspecifik avluftsbehandling:, elektrofilter, 
Cykloner, filterpåsar, Textilfilter, Keramik och 
metallfilter, Partiklar med en diameter av 10 µm 
eller mindre har avlägsnats. 

Vatten 
Ämnesspecifik avloppsvattenbehandling, Omvänd 
osmos, Jonutbyte (Effektivitet av nedbrytningen: 40 
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utsläpp i luft och avgivning till 
mark 
Organisatoriska åtgärder för att 
skydda/begränsa utsläpp från 
anläggningen 

- 90 %) 

 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Koncentrationen av ämnet bör inte överstiga 1,75 mg/l i det kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Händertas som farligt 
avfall i överensstämmelse med lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC3 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd Årlig tonnage 1150 ton/år 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data. Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (ERC3) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

2000 g/ton produkt (ERC3) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Procentandel avlägsnad 
från avloppsvattnet 

0 % 
 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC5, PROC8b 

Aktivitet 
Täcker omlastning, blandning eller färdigställande och tillhörande aktiviteter i 
processkategorierna ovan. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

60 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Använd endast halvautomatiserade och övervägande kapslade 
tappningsledningar. 
Sörj för punktutsug (LEV). 
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Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där 
damm kan bildas. 
Engångssäckar kan öppnas med hjälp av vassa knivar i uttömningstratten. När 
storsäcken är placerade över uttömningstratten och sänks ner, skär knivarna 
sönder botten av storsäcken och ämnet töms ner i tratten. Detta avlägsnar 
operatören från den omedelbara omgivningen och bidrar till en minskning av 
exponeringen. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
Korgglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Dessa andningsskydd bör ge tillräcklig skydd om de bärs på rätt sätt, med en 
god anpassning till ansiktet. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det testas om masken passar till 
den enskilda arbetstagaren. 

 

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7, PROC19 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,08% - 1,1% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Processen kan medföra höga temperatur 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Glasögon 

Sprayning/belägga med 
dimma genom manuell 
användning 

Vid sprutning i en ugn: 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd 
andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Om det finns risk för syrebrist, ska en lämplig 
tillförsel av tryckluft användas tillsammans med 
helmask för att ge en oberoende tillförsel av frisk 
luft. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det 
testas om masken passar till den enskilda 
arbetstagaren. 

 

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
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Använd mängd Mängd per skift 1000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

använd slutna system och förbindelser för doseringen, dekanteringen, 
appliceringen och provtagningen. 
Om det finns hål i det slutna systemet, såsom gjutning och avlägsnande av 
slagg i metallframställning, sörj för att punktutsug används för att kontrollera rök. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b 

I stor utsträckning 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 5% - 25% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 40000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 60 - 120 Min. 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

Verksamheten förutsetts at uföras vid rumstemperatur 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Automatiserad aktivitet där det är möjligt. 
Användning i sluten process 
Ett dammfilter för den luften som trängs ut ur silon efter fyllningen skall stå till 
förfogande. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
 

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b 

Aktivitet Relevant för rengörning och underhåll. 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Variera med olika krav och anläggning 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att Arbetare i separat hytt utan särskild ventilation 
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kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Se till att det finns utsugsventilation vid materialöverföringspunkter och vid andra 
öppningar. 

 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,11% - 8,6% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande, pastös 
 

Använd mängd Mängd per användning 10000 kg  
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantering av fasta 
ämnen 

Sörj för punktutsug (LEV). 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 
exponering 

Användning inomhus. 

 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga skyddskläder. 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 

 

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Pulvriserat ämne, granuler 
 

Använd mängd Mängd per applicering 1 kg  
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Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Ibland under arbetsdagen endast under en kort stund 
 

Tekniska krav och åtgärder för att 
kontrollera spridningen från källan 
till arbetaren 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd en laboratorierock 
Skyddsskor 
Skyddsglasögon 
Använd skyddshandskar. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,05mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,01 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1956µg/L 0,969 

ERC2 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,47mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,087 

ERC2 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 0,74mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,137 

ERC3 --- Vatten PEC 1206µg/L 0,597 

ERC3 --- Jord PEC 5,4mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,954 

AISE SPERC 2.1 har använts för att utvärdera exponeringen för miljön. 

Arbetstagare 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Mätningar på arbetsplatsen 

PROC2, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC19 MEASE 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 Förbättrad REACH Tool (ART model) 

PROC7, PROC19 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC4, PROC5 
90:e percentilen, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,78mg/m³ 0,54 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

4,8mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

0,001 

PROC4 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme, ingen 
storleksordning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,48mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC4, PROC5, 
PROC8b 

90:e percentilen, 
halvmask, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,2mg/m³ 0,14 

PROC7, 
PROC19 

utan andningsskydd 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,012mg/m³ 0,008 
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PROC7, 
PROC19 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,42mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC19 
Applikation som lösning, 
Koncentration: 1% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC1, PROC2, 
PROC3 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,08mg/m³ 0,06 

PROC2 
Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,048mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8b I stor utsträckning 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,016mg/m³ 0,011 

PROC8b 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, I stor 
utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,03mg/m³ 0,021 

PROC8b 
Fast ämne, hög 
dammighet., under < 15 
min, I stor utsträckning 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,024mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC8a, 
PROC8b 

90:e percentilen, inget 
andningsskydd (RPE), 
Relevant för rengörning 
och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,33mg/m³ 0,92 

PROC8a 

Fast ämne, hög 
dammighet., under 1 - 4 
timmar, Relevant för 
rengörning och underhåll. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,173mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning, inget 
andningsskydd (RPE) 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,4mg/m³ 0,28 

PROC9 
90:e percentilen, med 
lokal utsugning 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,01mg/m³ 0,007 

PROC9 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

1,44mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC9 
Applikation som lösning, 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,144mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC14 --- 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

1,3mg/m³ 0,9 

PROC14 
med lokal utsugning, 90:e 
percentilen 

Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,15mg/m³ 0,1 

PROC14 
Fast ämne, hög 
dammighet. 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC15 90:e percentilen 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,16mg/m³ 0,11 

PROC14 

Fast ämne, hög 
dammighet., 
Koncentration av ämnet i 
produkten: 5% - 25% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,014mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 
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Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 49: Användning av eldfasta blandningar 

Huvudsakliga användargrupper 
SU 3:  Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i 
beredningar på industriella produktionsplatser 

Processkategorier 
PROC7:  Industriell sprayning 
PROC19:  Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig 
skyddsutrustning tillgänglig 

Miljöavgivningskategorier ERC5:  Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC5 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 

Årlig tonnage 7,5 ton/år (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 75 ton/år (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 750 ton/år (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Årlig tonnage 1150 ton/år (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 100 dagar/år 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 10 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 100 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

500000 g/ton produkt (Utspädd 1000 ggr. ERC5) 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

36562 g/ton produkt (Inga utsläpp till vatten ERC5) 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Om anläggningen gör utsläpp till det kommunala avloppsreningsverket, ska 
koncentrationen av ämnet inte överstiga 10 mg/l i kommunala 
avloppsreningsverket. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till extern hantering av 
avfall som ska bortskaffas 

Avfallsbehandling Sänd tillbaka till processen. 

Bortskaffningsmetoder 

 Dammsug upp spill och samla det i lämplig 
behållare för bortskaffande, Produktavfall och 
tomma behållare skall tas om hand som farligt avfall 
i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7, PROC19 

Produktegenskaper 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Koncentration av ämnet i produkten: 0,08% - 1,1% 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 fast, flytande 
 

Använd mängd Den använda mängden per arbetstagare varierar från aktivitet till aktiviet 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 
 

Andra driftsförhållanden som 
påverkar arbetstagarens 

Användning inomhus. 
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exponering Processen kan medföra höga temperatur 
 

Organisatoriska åtgärder för att 
förebygga/begränsa utsläpp, 
spridning och exponering 

Se till att arbetstagarna är utbildade för att minimera exponeringar. 
Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. 

 

Förhållanden och åtgärder 
relaterade till personskydd och 
personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd skyddskläder. 
Använd skyddshandskar. 
Skyddsglasögon 
eller 
Glasögon 

Sprayning/belägga med 
dimma genom manuell 
användning 

Vid sprutning i en ugn: 
Använd hjälmar med batteridrivna fläktar 
Vid damm- eller aerosolbildning: använd 
andningsskydd med godkänt filter (P2) 
eller 
Dammfilter:P3 
Om det finns risk för syrebrist, ska en lämplig 
tillförsel av tryckluft användas tillsammans med 
helmask för att ge en oberoende tillförsel av frisk 
luft. 
Där tätslutande andningsskydd används, bör det 
testas om masken passar till den enskilda 
arbetstagaren. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 10 ggr. Jord PEC 0,04mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,007 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 100 ggr. Jord PEC 0,34mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,063 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Vatten PEC 1931µg/L 0,956 

ERC5 Utspädd 1000 ggr. Jord PEC 3,36mg/kg 
torrvikt (d.w.) 0,622 

ERC5 
Inget vattenutsläpp till 
miljön Jord PEC 5,15mg/kg 

torrvikt (d.w.) 0,954 

Arbetstagare 

PROC7, PROC19 MEASE 

PROC7, PROC19 Utökad REACH verktyg (ART-modellen) (exponering via inandning) 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

PROC7, 
PROC19 

utan andningsskydd 
Arbetstagarnas 
exponering vid inandning 

0,012mg/m³ 0,008 

PROC7, 
PROC19 

Fast ämne, hög 
dammighet., mellan 15 
minuter - 1 timme 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

0,42mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

PROC19 
Applikation som lösning, 
Koncentration: 1% 

Arbetstagarnas 
exponering vid 
hudkontakt 

2,4mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

< 0,001 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
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satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 
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1. Kort titel för exponeringsscenario 50: Privat bruk 

Huvudsakliga användargrupper SU 21:  Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 
Artikelkategorier AC4:  Sten-, murbruks-, cement-, glas- och keramikvaror 

Miljöavgivningskategorier 

ERC10b:  Omfattande spridande utomhusanvändning av långlivade varor och 
material med hög eller avsiktlig avgivning (inbegripet slipning) 
ERC11b:  Omfattande spridande inomhusanvändning av långlivade varor och 
material med hög eller avsiktlig avgivning (inbegripet slipning) 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC10b, ERC11b 

Produktegenskaper 
Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 
100 % (om inget annat anges). 

 

Använd mängd 
Årsbelopp per 
uppställningsplats 

35000 ton/år 

 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Kontinuerlig exponering 365 dagar/år 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas 
av riskhantering 

Annan data.Annan 
information 

Sötvattens lokala förtunningsfaktor:10  
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar miljöexponering 

Emissions- eller 
utsläppsfaktor: luft 

0 g/ton produkt 

Emission eller 
utsläppsfaktor: vatten 

1000000 g/ton produkt 
 

Villkor och åtgärder i förhållande 
till avloppsreningsverk 

Typ av 
behandlingsanläggning 
för avloppsvatten 

Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanl
äggningens 
utsläppshastighet 

2.000 m3/d 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: AC4 

Produktegenskaper 

Fysikalisk form (vid 
användning) 

 Fast ämne 

 
 

Användningsfrekvens och 
varaktighet 

Exponeringsvaraktighet 
per dag 

640 Min. 

 

Mänskliga faktorer som inte 
påverkas av riskhanteringen 

Andningsfrekvens 20 m3/dag 

Kroppsvikt 60 - 70 kg 
 

Andra givna driftsförhållanden 
som påverkar konsumenters 
exponering 

Användning inom- och utomhus. 
 

Förhållanden och åtgärder 
avseende skydd för konsumenter 
(t ex beteenderåd, personligt 
skydd och hygien) 

Konsumentåtgärder 

Se till att det finns en bra standard av 
allmänventilation. Naturlig ventilation uppnås 
genom fönster, dörrar osv. Med kontrollerad 
ventilation menas till- och frånluft med hjälp av en 
aktiv ventilator. 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa 

Miljö 

 METALS EUSES IT tool 

Bidragsscenari
o 

Särskilda 
förhållanden 

Område Värde 
Exponeringsn

ivå 
RCR 

ERC10b, 
ERC11b 

--- 
Avloppsreningsver
k PEC 9589µg/L 0,959 
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ERC10b, 
ERC11b 

--- Vatten PEC 1015µg/L 0,503 

Konsumenter 

 Uppskattning baserad på arbetsplatsmätningar 

Bidragsscenario Särskilda förhållanden Exponeringsväg Exponeringsnivå RCR 

AC4 --- Inhalerbart damm 0,34mg/m³ --- 

AC4 --- 
Exponering vid 
inandning, konsument 

0,0000983mg/kg/da
g 

--- 

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna 
satta av exponeringsscenariot 

 

Om mätdata inte finns tillgängliga kan nedströmsanvändaren (DU) använda sig av en lämplig skaleringsprogram 
som t.ex. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) för att uppskatta den associerade exponering. 
För skalning se: http://www.advancedreachtool.com 
För skalning se: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool 
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement. 
Om ytterligare riskmanagementåtgärdar/driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå. 
Endast personer som är utbildade att använda skalningsmetoder ska utföra skalning där de checkar av huruvida 
OC och RMM är inom gränserna definierade av exponeringsscenariet (ES) 
 
Tonnage beräkningarna har baserats på bor, så att inget RCR överstiger 0,97, vid användning av 
tillbakaberäkningar med relevanta PNEC´s när det är nödvändigt. Motsvarande tonnage av produkten som 
hanteras på plats, bör beräknas från de omräkningsfaktorer som anges i produkttabellen. För de verksamheter 
som hanterar en kombination av boratföreningar, kan borekvivalent av totalt tonnage inte överstiga tonnage 
värdet på anläggningen. 

  


