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Va rno s tne ga lis ta
L UP E R O X® K 1S

: Catalizzatore per Resina Poliestere e Gelcoat - Katalizator za poliestrske smole in gelcoat
Za dnje a ž urira nje : 2 0 1 6 -0 5 -2 8

Vr s ta
d o k ume nta

N as lo v

Zad nje
až ur ir anje

R azličic a s tr an

2 0 1 6 -0 5 -2 6

1 .0

3

S cena rij
F ormula cija snovi
izposta vljenosti

2 0 1 2 -1 0 -2 5

1 .0

19

S cena rij
P redela va polimerov (industrijska )
izposta vljenosti

2 0 1 2 -1 0 -2 6

1 .0

23

S cena rij
Industrijska upora ba in kemična sinteza a li procesi in formula cija
izposta vljenosti

2 0 11 -1 2 -0 9

1 .0

27

S cena rij
P ostopki na kla da nja in ra zkla da nja , distribucija , ki pokriva vse
izposta vljenosti opredeljene upora be

2 0 11 -1 2 -0 9

1 .0

31

S cena rij
F ormule orga nskih peroksidov
izposta vljenosti

2 0 1 6 -0 5 -2 6

1 .0

33

S cena rij
F ormule orga nskih peroksidov
izposta vljenosti

2 0 1 6 -0 5 -2 6

1 .0

39

S cena rij
Upora ba orga nskega peroksida kot spodbujeva lca polimeriza cije,
2 0 1 6 -0 5 -2 6
izposta vljenosti sredstva , ki tvori na vzkriž ne vezi

1 .0
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IMPORTANT

On the 1st of July 2016, due to the implementation of a new ERP within ARKEMA, some
denominations of commercial references have changed.
You may have noticed these changes on packaging. Safety Data Sheets will nevertheless be
updated progressively.
In order to ensure an optimized regulatory traceability, you will find hereunder the link
between old and new denominations.
Old denomination
LUPEROX® K1S

New denomination
LUPEROX® K1S E

You have then to consider the present SDS applicable as such to new denominations in line
with the above table.
We would like to apologize for the inconvenience and remain at your disposal, should you
need further information.
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VARNOSTNI LIST

v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) š t. 1907/2006 in njenimi
spremembami

LUPEROX® K1S

Proizvod:
Š t. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0

)

Stran: 1 / 14

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ ZMESI IN DRUŽBE/ PODJETJA
1.1. Identifikacija proizvoda
Identifikacija zmesi: LUPEROX® K1S Catalizzatore per Resina Poliestere e Gelcoat - Katalizator za poliestrske smole in gelcoat
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane
Uporaba snovi/zmesi :
Sektorji uporabe :
Formule organskih peroksidov
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih
na industrijskih lokacijah
Formule organskih peroksidov
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih
na industrijskih lokacijah
Uporaba organskega peroksida kot spodbujevalca polimerizacije,
sredstva, ki tvori navzkrižne vezi
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih
na industrijskih lokacijah
Formulacija snovi
SU 10: Sestava
Predelava polimerov (industrijska)
SU3: Industrijska proizvodnja (vsa)
Industrijska uporaba in kemična sinteza ali procesi in formulacija
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih
na industrijskih lokacijah, SU4: Proizvodnja živil, SU 8,9: Proizvodnja
razsutih snovi v velikem obsegu (vključno z naftnimi proizvodi);
proizvodnja finih kemikalij, SU 10: Sestava, SU11: Proizvodnja
izdelkov iz gume, SU12: Proizvodnja izdelkov iz umetnih mas,
vključno z meš anjem in predelavo, SU14: Proizvodnja osnovnih
kovin, vključno z zlitinami, SU15: Proizvodnja kovinskih izdelkov,
razen strojev in naprav, SU16: Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov, električnih naprav, SU17: Sploš na
proizvodnja, npr. strojev, naprav, vozil, druge transportne opreme
Postopki nakladanja in razkladanja, distribucija, ki pokriva vse
opredeljene uporabe
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih
na industrijskih lokacijah, SU4: Proizvodnja živil, SU6a: Proizvodnja
lesa in izdelkov iz lesa, SU 8,9: Proizvodnja razsutih snovi v velikem
obsegu (vključno z naftnimi proizvodi); proizvodnja finih kemikalij, SU
10: Formuliranje [meš anje] pripravkov in/ ali prepakiranje (brez zlitin),
SU11: Proizvodnja izdelkov iz gume, SU12: Proizvodnja izdelkov iz
umetnih mas, vključno z meš anjem in predelavo, SU14: Proizvodnja
osnovnih kovin, vključno z zlitinami, SU15: Proizvodnja kovinskih
izdelkov, razen strojev in naprav, SU16: Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov, električnih naprav, SU17: Sploš na
proizvodnja, npr. strojev, naprav, vozil, druge transportne opreme,
SU 21: Potroš niš ke uporabe: zasebna gospodinjstva (= sploš na
javnost = potroš niki), SU 22: Poklicne uporabe: javna uporaba
(uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

uporabe
Kategorija izdelka :
PC32: Polimerni pripravki in spojine
PC32: Polimerni pripravki in spojine
PC32: Polimerni pripravki in spojine

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Proizvajalec:

Elektronski naslov pristojne osebe,
odgovorne za varnostni list
Elektronski naslov pristojne osebe,
odgovorne za varnostni list : Scenarij
izpostavljenosti

Arkema
ADDITIFS FONCTIONNELS
420 rue d’Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex, France
Téléphone : +33 (0)1 49 00 80 80
Télécopie : +33 (0)1 49 00 83 96
http://www.arkema.com
pars-drp-fds@arkema.com

Dobavitelj/distributer:

3C Commerciale Chimica Colori S.R.L.
Via Giovanni Pascoli 34/B Quarto d’Altino
Tel.0422-780055
Fax 0422-782530
info@trecve.it

arkema.peroxides-reach-uses@arkema.com
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Proizvod:

Stran: 2 / 14

LUPEROX® K1S

Št. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0)

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

1.4. Telefonska številka za nujne primere
+33 1 49 00 77 77
klic v sili : 112
Univerzitetni klinični center Ljubljana - Center za zastrupitve: + 386 41 650 500
2. DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008):
Organski peroksidi, D, H242
Vnetljiva tekočina, 3, H226
Huda poškodba oči, 1, H318
Jedkost za kožo, 1B, H314
Oralno: Akutna strupenost, 4, H302
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, 3, H335
Dodatna opozorila:
Popolno besedilo stavkov 'H, EUH' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16.
2.2. Elementi etikete
Elementi etikete (UREDBA (ES) št. 1272/2008):
Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
Reakcijska masa butan-2,2-diil dihidroperoksida in dioksidibutan-2,2-diil dihidroperoksida
vodikov peroksid v raztopini
tributylamine
4-hidroksi-4-metilpentan-2-on; diaceton alkohol

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda:

Nevarnost

Stavki o nevarnosti:
H226 : Vnetljiva tekočina in hlapi.
H242 : Segrevanje lahko povzroči požar.
H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 : Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki:
Preprečevanje:
P210 : Hraniti ločeno od odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano.
P234 : Hraniti samo v originalni posodi.
P273 : Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 : Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 : PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 : PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P312 : Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Skladiščenje:
P403 + P235 : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P420 : Hraniti ločeno od drugih materialov.

2.3. Druge nevarnosti
Mož ni učinki na zdravje:
Vdihavanje: Pri visoki koncentraciji par, hlapov : Možno razdraženje dihal
Učinki na okolje:
Škodljivo za ribe. Škodljivo za daphnia. Strupeno za alge. Lahko biološko razgradljiva
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LUPEROX® K1S

Št. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0)

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

Nevarne fizikalno-kemijske lastnosti:
Vnetljiva tekočina Segrevanje lahko povzroči požar. Toplotni razpad tvori vnetljive in strupene proizvode
Produkti razkroja: Glejte Poglavje 10
Drugo:
Rezultati ocene PBT in vPvB : Na osnovi odredbe REACH, PRILOGA XIII, mešanica ne vsebuje snovi, ki ustrezajo pogojem za PBT in
vPvB.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2. Zmesi
Kemijska narava zmesi1:
Organski peroksid Pripravek temelji na :
Sestavine :
Kemijsko ime1 & Registracijska številka REACH2
dimetil ftalat (01-2119437229-36)

ES-št.

Št. CAS

Koncentracija

205-011-6

131-11-3

37 - 47%

Razvrstitev
UREDBA (ES) št. 1272/2008

Nevarne sestavine (v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in njenimi spremembami) :
Kemijsko ime1 & Registracijska številka REACH2

ES-št.

Št. CAS

Koncentracija
27 - 37%

Razvrstitev
UREDBA (ES) št. 1272/2008
Org. Perox. D; H242
Acute Tox. 4 (Oralno); H302
Acute Tox. 4 (Vdihavanje); H332
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

Reakcijska masa butan-2,2-diil dihidroperoksida in
dioksidibutan-2,2-diil dihidroperoksida (01-2119514691-43)

215-661-2

4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on (01-2119473975-21) (N°
ANNEX: 603-016-00-1)

204-626-7

123-42-2

9 - 14%

Vodikov peroksid (01-2119485845-22) (N° ANNEX: 008-00300-9)

231-765-0

7722-84-1

1 - 4%

Ox. Liq. 1; H271
Acute Tox. 4 (Oralno); H302
Acute Tox. 4 (Vdihavanje); H332
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Aquatic Chronic 3; H412

tributylamine

203-058-7

102-82-9

0,1 - 0,5%

Acute Tox. 1 (Vdihavanje); H330
Acute Tox. 2 (Kožno); H310
Acute Tox. 4 (Oralno); H302
Skin Irrit. 2; H315

ES-št.

Št. CAS

Koncentracija

201-159-0

78-93-3

1 - 6%

Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Nevarne nečistote :
Kemijsko ime1
butanon; etil metil keton (N° ANNEX: 606-002-00-3)

Razvrstitev
UREDBA (ES) št. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

1

: Glejte Poglavje 14 za lastno odpremno ime
:Glej besedilo uredbe glede konkretnih izjem in pridržkov : Prehodni čas v skladu z Uredbo REACH, Člen 23, še ni potekel.
Popolno besedilo stavkov 'H, EUH' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16.
2
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LUPEROX® K1S

Št. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0)

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1. Opis potrebnih ukrepov prve pomoči:
Splošna navodila:
Pod tušem: Takoj sleči vso onesnaženo obleko. vključno s čevlji. Tveganje vžiga. V slučaju pljuskov, odstranite kontaminirano obleko in jo
takoj potopite v vodo.
Vdihavanje:
Vdihavanje par/meglic Umaknite se na svež zrak. Po potrebi kisik ali umetno dihanje. Obdržati pod zdravniškim nadzorom. Če pride do težav
: Napotiti (sprejeti) v bolnišnico.
Stik s kožo:
Sperite nemudoma in korenito z obilo vode. Hitro se obrnite na zdravnika. V primeru, da pride do obsežnih opeklin, napotiti v bolnišnico.
Stik z očmi:
Odprte oči spirajte nemudoma in korenito z obilo vode najmanj 15 minut dolgo. Odstraniti kontaktne leče. Nemudoma se obrnite na zdravnika
za oči.
Zaužitje:
Ne siliti na bruhanje, izprati usta in ustnice z obliko vode, če je oseba pri zavesti, potem pa jo napotiti v bolnišnico.
Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito:
Pri vseh posegih nositi ustrezen dihalni aparat. zaščitno oblačilo
4.2. Najvažnejši simptomi/učinki, takojšnji in zakasnjeni: Nobenih podatkov ni.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Nobenih podatkov ni.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1. Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje:

Razpršena voda, Pena

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Vnetljiva tekočina, Segrevanje lahko povzroči požar.
Izdelek gori burno (zaščitite ljudi pred možnimi izstrelki).
Zaradi toplotnega razpada nastanek zelo reaktivnih prostih radikalov.
Toplotni razpad tvori vnetljive in strupene proizvode :
Etan - metan - etilen, ogljikova oksida
5.3. Nasvet za gasilce:
Posebne metode:
Požar gasiti od daleč (več kot 15 m). Hladite vsebnike/cisterne(rezervoarje) z razpršeno vodo. Če pride do požara, odstraniti izpostavljene
vsebnike. Preprečiti vse vire isker in vžiga - ne kaditi. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.
Posebni varstveni ukrepi za gasilce:
Nosite neodvisen (avtonomen) dihalni aparat in varovalna oblačila.
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
Evakuirajte nebistveno osebje in vse, ki niso opremljeni z aparatom za osebno zaščito. Preprečiti vse vire isker in vžiga - ne kaditi. Preprečiti
stik s kožo in očmi in vdihavanje par. Uporabljajte osebno varovalno opremo. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
6.2. Okoljevarstveni ukrepi:
Ne izpuščati v okolje. Ne pustite, da proizvod pride v odtoke.
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Metode čiščenja:
Po čiščenju odplaknite sledove z vodo. Zbirajte odpadno vodo za kasnejšo obdelavo.

Ponovno pridobivanje:
Nikoli ne vračajte razlitega materiala v originalnih vsebnikih za ponovno uporabo. Z lopato naložite v primeren odlagalni vsebnik.
Za majhna razlitja : Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Ne uporabljajte vermikulita.
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LUPEROX® K1S

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

Ne zapirati. Ne uporabljajte iskrečega orodja.
Eliminacija: Glejte poglavje 13
6.4. Sklicevanje na druge oddelke: Nobeden.
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Tehnični ukrepi/Varnostni ukrepi:
Previdnostni ukrepi pri skladiščenju in rokovanju, ki se tičejo izdelkov: Organski peroksidi Tekočina. Vnetljivo. Jedko. Zdravju škodljivo.
Poskrbite za primerno odzračevanje pri strojih. Zagotovite tuše, tuše za oči. Zagotovite priključke vode v bližini mesta, kjer se uporablja.
Namestite v bližini samostojni dihalni aparat. Zagotovite požarno odejo v bližini. Poskrbeti za električno ozemljitev opreme.
Navodila za varno ravnanje (rokovanje):
Na delovnem območju strogo omejite količine proizvoda na obseg, ki je nujno potreben za tekoče delo. Velika čistoča v delovnih prostorih je
potreben in pomemben dejavnik za varnost. Z vsebniki ravnati previdno in bodite previdni pri odpiranju (nevarnost za previsok tlak v
vsebnikih). Preprečiti vse vire isker in vžiga - ne kaditi. Zaščitite pred kontaminacijo. Izdelka nikoli ne vračajte v vsebnike, iz katerih ste ga
prvotno odstranili (nevarnost razpada). Peroksidov nikoli ne mešati neposredno s pospeševalniki (nevarnost eksplozije). Sestavine dodajajte
v smolo vsako posebej. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
Higienski ukrepi:
Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Preprečiti stik s kožo in očmi in vdihavanje par. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Umiti roke po rokovanju. Odstraniti onesnažena oblačila in varovalno opremo pred vstopom v prostore, kjer se jé.
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Skladiščiti v dobro izoliranem prostoru (območje za perokside), ločeno od drugih snovi. Skladiščne stavbe morajo biti zgrajene in opremljene
tako, da ne presegajo meje, predpisane za najvišjo dovoljeno temperaturo.
Uporabljajte negorljive gradbene materiale. Hranite hermetično zaprto na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od
vročine in virov vžiga. Ne kaditi. Hraniti ločeno od oblačil/vnetljivih materialov. Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku. Uporabljajte samo
zelo čiste vsebnike in opreme, ki je brez sledu nečistoč. Nikoli ne vračajte nerabljenega materiala v rezervoar. Ne uporabljajte prazne
embalaže za skladiščenje drugih izdelkov. Poskrbeti za ozemljitev in varno električno opremo. Na ograjenem področju poskrbeti za zajemni
rezervoar. Poskrbeti za nepropustna tla. Pred načrtovanjem skladiščenja se posvetujte z ARKEMA.
Rok trajanja pri skladiščenju: < 6 Months, Temperatura pri skladiščenju: < 30 °C (da se ohranja tehnične lastnosti izdelka).
Temperatura pri skladiščenju: > -10 °C (da se prepreči kristalizacijo).
Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi:
Močni oksidanti, Močni reducenti, Kisline, Baze, Amini, soli prehodnih kovin, Zveplove spojine, Pepel, prah (tveganje, da pride do
eksotermičnega razpada, ki se samo pospešuje)
Pakirni material:
Priporoča se: Polietilen visoke gostote (HDPE), Politetrafluoroetilen (PTFE), Nerjavno jeklo
Treba se je izogibati: Navadne kovine (navadno Jeklo), baker, guma (naravna ali umetna), Steklo - izdelki iz kamna (nevarnost, da
pride do curkov ali škropljenja vsebine, če se vsebnik zaradi čezmernega tlaka razpoči)
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7.3. Posebne končne uporabe: Nobeden.
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora:
Mejne vrednosti izpostavljenosti
dimetil ftalat
Vir

Datum

EU SCOELS

2014

EU SCOELS
ACGIH (US)

2014
02 2012

Vrsta
vrednosti

TWA

Vrednost
(ppm)
–

Vrednost
(mg/m3)
–

–
–

–
5

Opombe
Vključeno v uredbo, vendar brez vrednosti za podatke. Glej
uredbo za nadaljnje podrobnosti.
Vključeno na seznam
–

Reakcijska masa butan-2,2-diil dihidroperoksida in dioksidibutan-2,2-diil dihidroperoksida
Vir
Datum
Vrsta
Vrednost
Vrednost
vrednosti
(ppm)
(mg/m3)
ACGIH (US)
02 2012
TLV-C
0,2
–
4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on
Vir
Datum
Vrsta
vrednosti
SI OEL
12 2010
TWA
SI OEL
12 2010
ACGIH (US)
02 2012
TWA
butanon; etil metil keton
Vir
Datum

Vrednost
(ppm)
50
–
50

Vrednost
(mg/m3)
240
–
–

Vrednost
(ppm)
200
300
–

Vrednost
(mg/m3)
600
900
–

Opombe
–

Opombe
–
Oznaka za preprečitev stika s kožo
–

EU ELV
EU ELV
SI OEL

12 2009
12 2009
12 2010

Vrsta
vrednosti
TWA
STEL
STEL MULT

SI OEL
EU SCOELS

12 2010
2014

TWA
TWA

200
200

600
600

EU SCOELS

2014

STEL

300

–

15 minut

EU SCOELS
EU SCOELS
ACGIH (US)
ACGIH (US)

2014
2014
02 2012
02 2012

-

–
–
200
300

–
–
–
–

Oznaka za preprečitev stika s kožo
Vključeno na seznam
–
–

Vrednost
(mg/m3)
–
–

Opombe

Vodikov peroksid
Vir
Datum
EU SCOELS
EU SCOELS

TWA
STEL

Vrsta
vrednosti

2014
2014

SI OEL
SI OEL

12 2010
12 2010

TWA
STEL MULT

ACGIH (US)

02 2012

TWA

Vrednost
(ppm)
–
–
1

1,4
–

1

–

–

Opombe
Okvirna vrednost
Okvirna vrednost
1.5
–
8 ur

Vključeno na seznam
Vključeno v uredbo, vendar brez vrednosti za podatke. Glej
uredbo za nadaljnje podrobnosti.
–
1
–

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka: REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN
DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
Končna uporaba
Delavci

Vdihavanje
2,35 mg/m3 (LT, SE)

Zaužitje

Stik s kožo
1,33 mg/kg tt/dan (LT, SE)

Potrošniki

0,5 mg/m3 (LT, SE)

0,33 mg/kg tt/dan (LT, SE)

0,67 mg/kg tt/dan (LT, SE)

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki, LT : Dolgotrajna, ST : Kratkotrajna
Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka: 4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
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Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

Končna uporaba
Delavci

Vdihavanje
240 mg/m3 (ST, LE)
66,4 mg/m3 (LT, SE, LE)

Zaužitje

Stik s kožo
9,4 mg/kg tt/dan (LT, SE)

Potrošniki

120 mg/m3 (ST, LE)
11,8 mg/m3 (LT, SE, LE)

3,4 mg/kg tt/dan (LT, SE)

3,4 mg/kg tt/dan (LT, SE)

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki, LT : Dolgotrajna, ST : Kratkotrajna
Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka: VODIKOV PEROKSID :
Končna uporaba
Delavci

Vdihavanje
3 mg/m3 (LE, ST)
1,4 mg/m3 (LE, LT)

Potrošniki

1,93 mg/m3 (LE, ST)
0,21 mg/m3 (LE, LT)

Zaužitje

Stik s kožo

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki, LT : Dolgotrajna, ST : Kratkotrajna
Predvidena koncentracija brez učinka: REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL
DIHIDROPEROKSIDA :
Oddelek:
Sladka voda
Morska voda
Voda (Prekinjena izpust)
Učinki na naprave za obdelavo odpadne vode
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla

Vrednost:
0,0056 mg/l
0,00056 mg/l
0,056 mg/l
1,2 mg/l
0,0876 mg/kg dw
0,00876 mg/kg dw
0,0142 mg/kg dw

Predvidena koncentracija brez učinka: 4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
Oddelek:
Sladka voda
Morska voda
Voda (Prekinjena izpust)
Učinki na naprave za obdelavo odpadne vode
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla

Vrednost:
2 mg/l
0,2 mg/l
1 mg/l
10 mg/l
9,06 mg/kg dw
0,91 mg/kg dw
0,63 mg/kg dw

Predvidena koncentracija brez učinka: VODIKOV PEROKSID :
Oddelek:
Sladka voda
Morska voda
Voda (Prekinjena izpust)
Učinki na naprave za obdelavo odpadne vode
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla

Vrednost:
0,0126 mg/l
0,0126 mg/l
0,0138 mg/l
4,66 mg/l
0,047 mg/kg dw
0,047 mg/kg dw
0,0023 mg/kg dw

8.2. Nadzor izpostavljenosti:
Splošne zaščitne mere:
Osebna varovalna oprema:
Zaščita dihal:
Zaščita rok:
Zaščita za oči / obraz:
Zaščita kože:

Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih.

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
V primeru nevarnih dimov nosite neodvisen dihalni aparat.
Rokavice (PVC, neopren, nitril guma)
Varnostni naočniki/očala in obrazna maska (med praznjenjem)
zaščitno oblačilo
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Nadzor izpostavljenosti okolja: Glejte poglavje 6
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Videz:
Agregatno stanje (20°C):

tekočina

Barva:

brezbarvna

Vonj:

oster

Olfaktorni prag:

Nobenih podatkov ni.

pH:

Po analogiji s primerljivim izdelkom :
pH 4,7

Temperatura kristalizacije :

Po analogiji s primerljivim izdelkom :

Temperatura kristalizacije :

< -20 °C

Točka vrelišča/območje vrelišča :

Razpade pri segrevanju.

Plamenišče:

zaprta čaša: 55 °C (ISO 3679)

Hitrost izparevanja:

Nobenih podatkov ni.

Vnetljivost (trdno, plinasto):
Vnetljivost:

Temperature na ali nad SADT lahko povzročijo sproščanje nevarnih razkrojnih produktov, ki so
vnetljivi in se lahko sami od sebe vžgejo.

Parni tlak:

Po analogiji s primerljivim izdelkom :

Parna gostota:

Nobenih podatkov ni.

20 hPa , pri 20 °C
Gostota:

1,128 kg/m3 , pri 20 °C

Topnost v vodi :

DIMETIL FTALAT : 4,000 mg/l pri 25 °C (merjeno)
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL
DIHIDROPEROKSIDA : 6.530 mg/l pri 20 °C (Smernica za preskušanje OECD 105)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON : popolnoma mešljivo

Porazdelitveni koeficient: n-

DIMETIL FTALAT : log Kow : 1,54 , pri 25 °C (OECD Testna smernica 107)

oktanol/voda:
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL
DIHIDROPEROKSIDA : log Kow : < 0,3 (OECD Testna smernica 117)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON : log Kow : -0,09 (izračunano)
VODIKOV PEROKSID : log Kow : -1,57 , pri 20 °C (izračunano)
Temperatura samovžiga:

Navedba smiselno ni potrebna (razpada ob segrevanju)

Temperatura razpadanja:

Nobenih podatkov ni.

Samopospeševalna razpadna

62 °C v embalaži po 25 kg

temperatura (SADT):
Viskoznost, dinamična:

16 mPa.s , pri 20 °C

Eksplozivne lastnosti:
Eksplozivnost:
Oksidativne lastnosti:

Snov ali zmes je organski peroksid, označena kot tip D.
Organski peroksid

9.2. Drugi podatki:
Vsebnost aktivnega kisika:

9,2 %

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost: Nobenih podatkov ni.
10.2. Kemijska stabilnost:
Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij:
Organski peroksidi. Pri visoki temperaturi : nevarnost burne reakcije (razpad)
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10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Temperature pod -10 °C
(Nevarnost precipitacije)
Hraniti pri temperaturi, ki ne presega 30 °C
(da se ohranja tehnične lastnosti izdelka). Hraniti ločeno od vročine in virov vžiga (nevarnost eksotermičnega razkroja).
10.5. Nezdružljivi materiali:
Močni oksidanti, Močni reducenti, Kisline, Baze, Amini, soli prehodnih kovin, Zveplove spojine, Pepel, prah (tveganje, da pride do
eksotermičnega razpada, ki se samo pospešuje)
Sledite pogojem uporabe s : pospeševalniki (amini, kovinske soli).
10.6. Nevarni produkti razgradnje:
Zaradi toplotnega razpada nastanek zelo reaktivnih prostih radikalov.
Toplotni razpad tvori vnetljive in strupene proizvode :
Etan - metan - etilen, ogljikova oksida
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
vse razpoložljive in ustrezne podatke o tem izdelku in / ali sestavinah, navedenih v odseku 3, in / ali o analognih snovi / metabolitih se je pri
oceni nevarnosti vse upoštevalo.
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost:
Na osnovi svoje sestave se snov lahko šteje kot : Rahlo škodljivo pri vdihavanju
Vdihavanje par zaradi toplotnega razpada:, Nevarnost razdraženja dihal, Toksičnih učinkov mi
mogoče izvzeti.

Vdihavanje:

REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
Lahko se šteje kot primerljivo s podobnim izdelkom, za katerega so eksperimentalni podatki:
• Pri živalih :
LC50/4 h/Podgana: 1,5 mg/l (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 403), Aerosol (V raztopini z
diizobutil ftalat., 60 %)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
• Pri ljudeh :
• Pri živalih :
Zaužitje:

Pri visoki koncentraciji par, hlapov
glavobol, Omrtvičenost centralnega živčnega sistema, Omotičnost, Težave pri dihanju
Ni smrtnosti/4 h/Podgana: 7,6 mg/l (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 403) (s paro zasičeno
ozračje)
Na osnovi njene sestave je snov imeti za: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
• Pri ljudeh :
Poškodba jeter, Težave pri dihanju, bolečina v trebuhu, Povzroča težke opekline prebavnega trakta.
Pri visokih koncentracijah, Poročajo o primerih smrti ljudi
• Pri živalih :
LD50/Podgana: 1.017 mg/kg (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401) (V raztopini z
dimetilftalatom, 35 - 39 %)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
• Pri živalih :

LD50/Podgana: 3.2 ml/kg (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401)

Kožno:

Na osnovi svoje sestave : Lahko škoduje v stiku s kožo.

REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
• Pri živalih :
LD50/Kunec: 4.000 mg/kg (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402) (V raztopini z
dimetilftalatom, 60 %)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
• Pri živalih :

Ni smrtnosti/Podgana: 2 ml/kg (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402)Specifičnih toksičnih
učinkov ni
LD50/Kunec: 13.750 mg/kg

Lokalni učinki ( Razjede / Draženje / Huda poškodba oči ):
Stik s kožo:

Na osnovi svoje sestave : Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
• Pri živalih :
Jedko za kožo (po zapiralnem kontaktu, Kunec, Čas izpostavljanja: 24 h)
(V raztopini z dimetilftalatom, 30 %)
Stik z očmi:

Na osnovi svoje sestave : Povzroča hude poškodbe oči.
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REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
• Pri ljudeh :
Utegne povzročiti trajno poškodbo oči.
• Pri živalih :
Zelo draži oči (Smernica za preskušanje OECD 405, Kunec)
(V raztopini z dimetilftalatom, 40 - 60 %)
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Vdihavanje:

Nobenih podatkov ni.

Stik s kožo:
• Pri živalih :

Ne povzroča preobčutljivosti kože
Kožne alergije ni bilo opaziti (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 406 Maksimizacijski test na
morskih prašičkih (GPMT)) (preizkušeno z neèistoèami, 40 %)

Učinki CMR :
Mutagenost:

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene

Rakotvornost:

Nobenih podatkov ni.

Strupenost za razmnoževanje:
Plodnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov ni suma, da bi snov imela reprotoksični potencial.

REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
• Pri živalih :
Izločilna analiza za učinke na razmnoževanje/razvoj: Odsotnost toksičnih učinkov na plodnost, Vplivi na
novorojenega., Stranski učinki zaradi strupenosti za mater.
NOAEL ( Toksičnost za rodnost ): 50 mg/kg tt/dan
NOAEL ( Plodnost ): = 75 mg/kg tt/dan
NOAEL ( Strupenost za razvoj ): = 50 mg/kg tt/dan
(Metoda: OECD Testna smernica 421, Podgana, Oralno) (Raztopljeno v 2,2,4-trimetil-1,3-pentandioldiizobutirat/diacetonalkoholu, 32 %)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
• Pri živalih :
Izločilna analiza za učinke na razmnoževanje/razvoj: Pri visokem odmerku :, Vplivi na plodnost in
potomce, Stranski učinki zaradi strupenosti za mater.
NOAEL ( Toksičnost za rodnost ): 30 - 100 mg/kg tt/dan
NOAEL ( Plodnost ): = 300 mg/kg tt/dan
NOAEL ( Strupenost za razvoj ): = 300 mg/kg tt/dan
(Metoda: Smernica OECD 422, Podgana, Oralno)
Specifična strupenost za ciljne organe :
Enkratna izpostavljenost :
Vdihavanje:
Ponavljajoče izpostavljanje:

Na osnovi svoje sestave : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, ponavljajoča se
izpostavljenost.

REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
• Pri živalih :
Oralno: Specifičnih toksičnih učinkov ni
NOAEL= 200 mg/kg (Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 407, Podgana)
(Raztopljeno v 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol-diizobutirat/diacetonalkoholu, 32 %)
DIMETIL FTALAT :
Po omejenih podatkih, ki so na
razpolago
Nevarnost pri vdihavanju:

Z dieto: Ciljni organi: Ciljni organi pri visokem odmerku:, Ledvice, NOAEL= 1000mg/kg tt/dan
(Podgana, 24 Months)

ni smiselno

12. EKOLOŠKE PODATKI
Ekotoksikološka presoja:

Razpoložljive podatke o tem izdelku in / ali sestavinah, navedenih v odseku 3, in / ali o analognih snovi
/ metabolitih se je pri oceni nevarnosti vse upoštevalo.
Akutna strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme.

12.1. Strupenost :
Riba:

Na osnovi svoje sestave se snov lahko šteje kot : Škodljivo za ribe.

DIMETIL FTALAT :
LC50, 96 h (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)) : = 39 mg/l (Metoda: US EPA)
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REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
LC50, 96 h (Poecilia reticulata) : 44,2 mg/l (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203, Preskusna
snov: V raztopini z dimetilftalatom)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
LC50, 96 h (Oryzias latipes) : > 100 mg/l (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203)
VODIKOV PEROKSID :
LC50, 96 h (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)) : 16,4 mg/l (Metoda: US EPA, pH: 6,6 - 7,2)
vodni nevretenčarji:

Na osnovi svoje sestave se snov lahko šteje kot : Škodljivo za daphnia.

DIMETIL FTALAT :
EC50, 48 h (Daphnia magna (Vodna bolha)) : > 52 mg/l (Metoda: US EPA)
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
EC50, 48 h (Daphnia magna (Vodna bolha)) : 39 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 202,
Preskusna snov: V raztopini z dimetilftalatom)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
EC50, 48 h (Daphnia magna (Vodna bolha)) : > 1.000 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 202)
VODIKOV PEROKSID :
LC50, 48 h (Daphnia pulex (Daphnia pulex)) : 2,4 mg/l (Metoda: US EPA)
vodne rastline:

Na osnovi svoje sestave se snov lahko šteje kot : Strupeno za alge.

DIMETIL FTALAT :
ErC50, 72 h (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)) : 259,76 mg/l (Metoda: Standard : DIN 38412 Del 9)
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
ErC50, 72 h (Raphidocelis subcapitata) : 5,6 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 201, Preskusna
snov: V raztopini z dimetilftalatom)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
ErC50, 72 h (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)) : > 1.000 mg/l (Metoda: OECD
Testna smernica 201)
VODIKOV PEROKSID :
ErC50, 72 h (Skeletonema costatum (Alga)) : 1,38 mg/l Morsko okolje
Mikroorganizmi:
DIMETIL FTALAT :
EC 20, 30 min (Aktivirana gošča) : približno 400 mg/l (Metoda: Standard : ISO 8192, Oteženo dihanje)
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
EC10, 30 min (Aktivirana gošča) : 12 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 209, Preskusna snov: V
raztopini z dimetilftalatom)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
EC50, 3 h (Aktivirana gošča) : > 1.000 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 209, Oteženo dihanje)
VODIKOV PEROKSID :
EC50, 0,5 h (Aktivirana gošča) : 466 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 209, Oteženo dihanje)
Strupenost za vodo / Dolgoročna nevarnost/tveganje:
Riba:
DIMETIL FTALAT :
NOEC, 102 d (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)) : = 11 mg/l (Metoda: US EPA)
vodni nevretenčarji:
DIMETIL FTALAT :
NOEC r, 21 d (Daphnia magna (Vodna bolha)) : 9,6 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 211)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
NOEC r, 21 d (Daphnia magna (Vodna bolha)) : 100 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 211)
VODIKOV PEROKSID :
NOEC, 21 d (Daphnia magna (Vodna bolha)) : 0,63 mg/l (Zaviranje sposobnosti za razmnoževanje)
vodne rastline:
DIMETIL FTALAT :
ErC10, 72 h (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)) : 193,09 mg/l
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
ErC10, 72 h (Raphidocelis subcapitata) : 2,1 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 201)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
NOEC r, 72 h (Raphidocelis subcapitata) : 1000 mg/l (Metoda: OECD Testna smernica 201)
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Proizvod:
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LUPEROX® K1S

Št. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0)

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

VODIKOV PEROKSID :
NOEC r, 72 h (Skeletonema costatum) : 0,63 mg/l Morsko okolje
Vodne toksičnosti ni / Akutna strupenost :
Strupenost za talne organizme:
DIMETIL FTALAT :
LC50, 14 d (Eisenia fetida) : = 3.160 mg/kg ( Tla dw ) (Metoda: testiranje v umetnih tleh, smrtnost)
12.2. Obstojnost in razgradljivost :
Na osnovi svoje sestave se snov lahko šteje kot : Lahko biološko razgradljiva

Biorazgradnja (v vodi):
DIMETIL FTALAT :

Lahko biološko razgradljiva
Lahko biološko razgradljiva: 91 % po 11 d (Metoda: OECD Testna smernica 301 E)
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
Lahko biološko razgradljiva
Lahko biološko razgradljiva:
87 % po 28 d (Metoda: Smernica za preskušanje OECD 301D)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
Lahko biološko razgradljiva
Lahko biološko razgradljiva: 98,51 % po 28 d (Metoda: OECD Testna smernica 301 A)
VODIKOV PEROKSID :
Metode za določevanje biorazgradljivosti niso uporabne za anorganske snovi., Razkroj : od nekaj minut
do 24 h
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih :
Bioakumulacija:

Za izdelek in/ali poglavitno sestavino, navedeno v oddelku 3, in/ali primerljivo snov/metabolit,
ni pričakovati bioakumulacije.

DIMETIL FTALAT :
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : 1,54 , pri 25 °C (Metoda: OECD Testna smernica
107)
REAKCIJSKA MASA BUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA IN DIOKSIDIBUTAN-2,2-DIIL DIHIDROPEROKSIDA :
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : < 0,3 (Metoda: OECD Testna smernica 117)
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : -0,09 (Metoda: izračunano)
VODIKOV PEROKSID :
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : -1,57 , pri 20 °C (Metoda: izračunano)
DIMETIL FTALAT :
Biokoncentracijskega faktorja (BCF): = 57 (21 d, Metoda: OECD Testna smernica 305, Lepomis
macrochirus (Sončni ostriž))
12.4. Mobilnost v tleh - Porazdelitev med deli okolja:
Absorpcijo / desorpcijo:
DIMETIL FTALAT :
log Koc: 1,5 ( Metoda: izračunano )
4-HIDROKSI-4-METILPENTAN-2-ON :
V zemljah in usedlinah: Rahla adsorpcija , log Koc: 0,52 ( Metoda: ocena )
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB :
Na osnovi odredbe REACH, PRILOGA XIII, mešanica ne vsebuje snovi, ki ustrezajo pogojem za PBT in vPvB.
12.6. Drugi škodljivi učinki: Nobena znana.
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Proizvod:

Stran: 13 / 14

LUPEROX® K1S

Št. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0)

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)

13. ODSTRANJEVANJE
13.1. Obdelava odpadkov:
Odstranjevanje izdelka:

Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo. Potem ko se ga je razredčilo s primernim gorljivim topilom,
izdelek uničiti s sežigom (s skladu z lokalnimi in državnimi predpisi).
Količina aktivnega kisika mora biti pod 1%. Posvetujte se z ARKEMA. Odstranite reciklirano procesno
vodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Odstranjevanje embalaže:

Ne izpuščati v okolje. Embalažo uničiti s sežigom samo v odobrenem odlagališču odpadkov (s skladu
z lokalnimi in državnimi predpisi).

14. PODATKI O PREVOZU

Predpisi

14.1.
Številka
ZN

ADR

3105

ADN

3105

RID

3105

IATA Cargo

3105

IATA Passenger

3105

IMDG

3105

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID(METHYL
ETHYL KETONE PEROXIDE)
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL
ETHYL KETONE PEROXIDE)
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL
ETHYL KETONE PEROXIDE)
Organic peroxide type D, liquid (Methyl ethyl ketone
peroxide)
Organic peroxide type D, liquid (Methyl ethyl ketone
peroxide)
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (METHYL
ETHYL KETONE PEROXIDE)

*Opis:

14.3.
Razredi
nevarnost
i prevoza*

Etiketa

5.2

5.2

ne

5.2

5.2

ne

5.2

5.2

ne

5.2

5.2 +
74F
5.2 +
74F
5.2

ne

5.2
5.2

14.4. 14.5. Nevarnosti za
PG*
okolje

14.6. Posebni previdnostni
ukrepi za uporabnika

ne
ne

EmS Number: F-J, S-R

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
14.4. Skupina embalaže

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: ni smiselno

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
Varnostni listi: v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in njenimi spremembami
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Zakonodaja o hujši nezgodni ogroženosti

Oksidativno 3

15.2. Ocena kemijske varnosti:
Za te snovi so bile opravljene ocene kemijske varnosti. (Reakcijska masa butan-2,2-diil dihidroperoksida in dioksidibutan-2,2-diil
dihidroperoksida) (4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on) (Vodikov peroksid)
SEZNAMI:
EINECS:
TSCA:
DSL:
IECSC (CN):
ENCS (JP):
ISHL (JP):
KECI (KR):
PICCS (PH):
AICS:
NZIOC:

Skladno z
Skladno z
Sestavine tega proizvoda so na kanadskem seznamu nenevarnih snovi (DSL list)
Skladno z
Skladno z
Skladno z
Skladno z
Skladno z
Skladno z
Skladno z

16. DRUGI PODATKI

Popolno besedilo H, EUH-stavkov, omenjeno pod poglavjih 2 in 3
H225
H226
H242
H271
H302

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Vnetljiva tekočina in hlapi.
Segrevanje lahko povzroči požar.
Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
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H310
H314
H315
H318
H319
H330
H332
H335
H336
H412
Viri literature
Dodatne informacije

Stran: 14 / 14

LUPEROX® K1S

Št. SDS: 005526-001 (Verzija 1.0)

Datum 26.05.2016 (Preklicati in zamenjati : 26.05.2016)
Smrtno v stiku s kožo.
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Povzroča draženje kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Povzroča hudo draženje oči.
Smrtno pri vdihavanju.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Brošura ARKEMA : Varno ravnanje z organskimi peroksidi
Cahiers et notes documentaires INRS - N°186 - 1erT2002 : "Les peroxydes et leur utilisation"
S tem izdelkom sme ravnati samo osebje, ki je varnostnih razmerah dobro obveščeno.
Če se uporablja za pripravke, se za označevanje obrnite na nas.

Sprememba:
Oddelki varnostnega lista, ki so bili posodobljeni:
1-16
Splošna posodobitev varnostnega lista (registracijo REACH).

Tip:

Tezaver:
NOAEL : Najnižja raven z opaznim škodljivim učinkom (NOAEL)
LOAEL : Najnižja raven z opaznim škodljivim učinkom (LOAEL)
bw : Telesna teža
food : oralno, v hrani
dw : Suha teža
vPvB : zelo obstojno in zelo bioakumulativno
PBT : Obstojno, Bioakumulativno in Toksično

Ta podatek se nanaša na IZDELEK KOT TAK in je v skladu s specifikacijami za ARKEMA. V primeru pripravkov ali zmesi je treba preveriti, da ne bo
prišlo do novih nevarnosti. Informacije, zajete v tem dokumentu, temeljijo na našem znanju o zadevnem izdelku na navedeni dan in se jih objavlja v
dobri veri.
Uporabnike se obvesti o morebitnih dodatnih nevarnostih, do katerih pride, če se izdelka ne uporablja za namene, za katere je bil namenjen. Ta list
se uporablja in razmnožuje samo za namene preprečevanja in varnosti. Sklicev na zakonodajne in uredbene dokumente ter kodekse s pravili za
ravnanje ni mogoče jemati kot izčrpne. Oseba, ki proizvod prejema, je odgovorna za to, da ima dostop do uradnih dokumentov, ki se tičejo uporabe,
posesti in ravnanja z izdelkom.
Prav tako je odgovornost ljudi, ki delajo z izdelkom, da vsem osebam, ki bodo kasneje prišle v stik z njim (med uporabo, skladiščenjem, čiščenjem
zabojnikov, drugimi procesi), posredujejo v celoti informacije, ki se nahajajo v varnostnem listu in ki so potrebne za varnost pri delu, zaščito zdravja
in varstvo okolja.
Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
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Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Številka: ARKE-00111 (Verzija 1.0 )

Stran: 1 / 3

4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on
(ES-št. 204-626-7 Št. CAS 123-42-2)
Kontaktna oseba :arkema-thiochem-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119473975-21-0000

Datum 25.10.2012

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Formulacija snovi
Opis scenarija :CGES2_I: Formulacija snovi in njenih mešanic v serijskem ali neprekinjenem obratovanju v zaprtih ali zajetih sistemih, vključujoč naključno izpostavljenost med skladiščenjem, prenosom materiala, mešanjem, vzdrževanjem,
vzorčenjem in s tem zvezanimi laboratorijskimi dejavnostmi.
Sektorji uporabe :
SU 10: Sestava
Kategorija sproščanja v okolje:
ERC2: Formuliranje pripravkov

Kategorija procesov:
PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna, PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z
občasno nadzorovano izpostavljenostjo, PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje),
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti, PROC5: Mešanje ali
legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni stik), PROC8a: Prenos
snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na nenamenskih napravah, PROC8b: Prenos
snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na namenskih napravah, PROC9: Prenos
snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem), PROC14: Proizvodnja
pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo, PROC15: Uporablja se kot laboratorijski
reagent

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Nadzor nad izpostavljenostjo okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Ne-hidrofobna, Lahko biološko razgradljiva, Nizka potencial, da se bioakumulira
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Obdelava odpadkov : Glejte poglavje 13. Odstranjevanje
Ponovno pridobivanje : Ukrepi ob nenamernih izpustih : Glejte poglavje 6

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe: Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače).
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno 100 % (razen, ce je navedeno drugace).
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu. Izogibajte se pljuskanju. Preprečiti razprševanje razlitega materiala. Izogibati se
neposrednemu stiku z očmi, in tudi kontaminaciji rok
Uporabite ustrezno zaščito za oči in rokavice.
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3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
Ker snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev
in ni ne PBT ne vPvB, v skladu z uredbo
REACH, člen 14 (4) razvoj posebnih
scenarijev izpostavljenosti ni potreben.

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
ECETOC TRA, Ocena dolgotrajne
izpostavljenosti pokriva kratkoročne
posledice.

Številka: ARKE-00111 (Verzija 1.0 )

Stran: 2 / 3
Datum 25.10.2012

Scenarij izpostavljenosti : 4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

PROC

Delovni pogoji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

Kombiniran Vdihavanje
e poti

Splošne izpostavljenosti (zaprti
sistemi)

PROC1

S snovjo ravnajte znotraj
zaprtega sistema.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Splošne izpostavljenosti (zaprti
sistemi)

PROC2

S snovjo ravnajte znotraj
zaprtega sistema.

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

Splošne izpostavljenosti (zaprti
sistemi)

PROC3

S snovjo ravnajte znotraj
zaprtega sistema.

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Splošne izpostavljenosti (odprti
sistemi)

PROC4

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5

Splošne izpostavljenosti (odprti
sistemi)
(kot aerosol)

PROC4

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije.

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 1

Serijski procesi obdelave pri
povišanih temperaturah

PROC3

Oblikujte v omejenih ali
zračenih mešalnih posodah.
Poskrbite, da so prenosi
materiala pod omejitvijo ali
prezračevanjem z odvajanjem.

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Procesni postopek vzorčenja

PROC3

Drugi specifični ukrepi niso
določeni.

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Laboratorijske dejavnosti

PROC15

Drugi specifični ukrepi niso
določeni.

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Prenosi razsutega tovora

PROC8b

Iz oddaljene razdalje spustite
zrak med izpodrinjene hlape.
Razlitje nemudoma počistite.
Očistite prenosne linije preden
jih odklopite.

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5

Postopki mešanja (odprti sistemi)
Postopki mešanja (odprti sistemi)
(kot aerosol)

PROC5

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Ročno
Prenos iz/prelivanje iz posod

PROC8a

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji z
osnovnim usposabljanjem
delavcev. (90 %)

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,5 - 1
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Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kožno

Kombiniran
e poti

Številka: ARKE-00111 (Verzija 1.0 )

Stran: 3 / 3
Datum 25.10.2012

Scenarij izpostavljenosti : 4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on

Prenosi v sodčkih/paketih

PROC8b

Drugi specifični ukrepi niso
določeni.

0,1 - 0,5

< 0,1

0,1 - 0,5

Proizvodnja ali priprava izdelkov s
tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem
ali peletizacijo

PROC14

Drugi specifični ukrepi niso
določeni.

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Polnjenje sodčkov in majhnih pakiranj

PROC9

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5

Čiščenje in vzdrževanje opreme

PROC8a

Uporabite postopke za vstop v
posodo, vključno z uporabo
dovodenega zraka.
Preden odprete opremo
oziroma pred vzdrževanjem
osušite in splaknite sistem.

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

Skladiščenje

PROC1,
PROC2

Snov shranite v zaprt sistem.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.
Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Številka: ARKE-00123 (Verzija 1.0 )

Stran: 1 / 3

4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on
(ES-št. 204-626-7 Št. CAS 123-42-2)
Kontaktna oseba :arkema-thiochem-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119473975-21-0000

Datum 26.10.2012

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Predelava polimerov (industrijska)
Opis scenarija :CGES23_I: Predelava sestavljenih polimerov v zaprtih ali zajetih sistemih, vključujoč naključno izpostavljenost med prenosom materiala in pri delu z dodatki (npr. pigmenti, stabilizatorji, polnili, mehčali, itd.), vlivanjem v kalupe,
sušenjem in oblikovanjem, dodatno obdelavo materiala, skladiščenjem in s tem povezanim vzdrževanjem.
Sektorji uporabe :
SU 3: Industrijska proizvodnja (vsa)
Kategorija sproščanja v okolje:
ERC3: Formuliranje v materiale, ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v
procesih in izdelkih, ERC5: Industrijska uporaba, posledica katere je vključitev v ali na matrico, ERC6d: Industrijska
uporaba procesnih regulatorjev za polimerizacijske procese v proizvodnji smol, gume, polimerov

Kategorija procesov:
PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna, PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z
občasno nadzorovano izpostavljenostjo, PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje),
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti, PROC5: Mešanje ali
legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni stik), PROC6: Postopki
kalandriranja, PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na
nenamenskih napravah, PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na
namenskih napravah, PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s
tehtanjem), PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem inpolivanjem, PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s
tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo, PROC21: Nizkoenergijsko rokovanje s snovmi, vezanimi v
materialih in/ ali izdelkih

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Nadzor nad izpostavljenostjo okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Lahko biološko razgradljiva, Nizka potencial, da se bioakumulira, Ne-hidrofobna
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Obdelava odpadkov : Glejte poglavje 13. Odstranjevanje
Ponovno pridobivanje : Ukrepi ob nenamernih izpustih : Glejte poglavje 6

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe: Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače).
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno 100 % (razen, ce je navedeno drugace).
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu. Izogibajte se pljuskanju. Preprečiti razprševanje razlitega materiala. Izogibati se
neposrednemu stiku z očmi, in tudi kontaminaciji rok
Uporabite ustrezno zaščito za oči in rokavice.
Predpostavlja uporabo pri največ 20 ° C nad temperaturo okolja (če ni navedeno drugače).
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3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
Ker snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev
in ni ne PBT ne vPvB, v skladu z uredbo
REACH, člen 14 (4) razvoj posebnih
scenarijev izpostavljenosti ni potreben.

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
ECETOC TRA, Ocena dolgotrajne
izpostavljenosti pokriva kratkoročne
posledice.

Številka: ARKE-00123 (Verzija 1.0 )

Stran: 2 / 3
Datum 26.10.2012

Scenarij izpostavljenosti : 4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

PROC

Delovni pogoji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

Kombiniran Vdihavanje
e poti

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 1

Prenosi razsutega tovora
(zaprti sistemi)

PROC1,
PROC2

Drugi specifični ukrepi niso
določeni.

Prenosi razsutega tovora

PROC8b,
PROC9

S snovjo ravnajte znotraj
zaprtega sistema.

Tehtanje razsutega tovora

PROC1,
PROC2

S snovjo ravnajte znotraj
zaprtega sistema.

Tehtanje majhnih količin

PROC9

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5

Predhodno aditivno mešanje

PROC3,
PROC4,
PROC5

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Kalandiranje (vključno s postopkom
Banbury)
Kalandiranje (vključno s postopkom
Banbury)
(kot aerosol)

PROC6

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,5 - 1

Obdelava s polioli

PROC13

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Iztiskanje in proizvodnja masterbačev
Brizgalno vlivanje izdelkov

PROC14

Zagotovite močnejše splošno
prezračevanje prek mehanskih
sredstev. (50 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Zaključni postopki

PROC21

Drugi specifični ukrepi niso
določeni.

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

Vzdrževanje opreme

PROC8a

Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro.

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

Skladiščenje

PROC1,
PROC2

Snov shranite v zaprt sistem.

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Poskrbite, da so prenosi
materiala pod omejitvijo ali
prezračevanjem z odvajanjem.

Pokriva količino snovi
v proizvodu do
vključno 25 %.

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.
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Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kožno

Kombiniran
e poti

Številka: ARKE-00123 (Verzija 1.0 )

Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

Scenarij izpostavljenosti : 4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on
RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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Stran: 3 / 3
Datum 26.10.2012
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Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Številka: ARKE-00312 (Verzija 1.0 )

Stran: 1 / 3

vodikov peroksid
(ES-št. 231-765-0 Št. CAS 7722-84-1)
Kontaktna oseba :arkema-hydroperox-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119485845-22-0017, 01-2119485845-22-0018

Datum 09.12.2011

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Industrijska uporaba in kemična sinteza ali procesi in formulacija
Opis scenarija :GES1_I: Proizvodnja snovi ali uporaba kot vmesni produkt proizvodnje aliprocesna kemikalija ali sredstvo za ekstrakcijo. Vključuje recikliranje / predelavo, prenos materiala, skladiščenje, vzdrževanje in nakladanje (med
drugim za morska plovila / tovorne čolne, cestne / železniške vagone in cisterne), vzorčenje in s tem povezane laboratorijske dejavnosti.
, GES2_I: Formulacija, pakiranje in ponovno pakiranje snovi in njenih mešanic v serijskih ali neprekinjenih postopkih, vključujoč skladiščenje, prenose materiala, mešanje, tabletiranje, stiskanje, peletiranje, ekstrudiranje, pakiranje v veliko in
majhno embalažo, vzorčenje, vzdrževanje in pripadajoče laboratorijske dejavnosti.
, GES17_I: Uporaba snovi v laboratorijskih razmerah, vključno s prenosi materiala in čiščenjem opreme.
Sektorji uporabe :
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah, SU4: Proizvodnja živil,
SU8,9: Proizvodnja razsutih snovi v velikem obsegu (vključno z naftnimi proizvodi); proizvodnja finih kemikalij, SU
10: Sestava, SU11: Proizvodnja izdelkov iz gume, SU12: Proizvodnja izdelkov iz umetnih mas, vključno z
mešanjem in predelavo, SU14: Proizvodnja osnovnih kovin, vključno z zlitinami, SU15: Proizvodnja kovinskih
izdelkov, razen strojev in naprav, SU16: Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, električnih
naprav, SU17: Splošna proizvodnja, npr. strojev, naprav, vozil, druge transportne opreme
Kategorija sproščanja v okolje:
ERC2: Formuliranje pripravkov, ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v
procesih in izdelkih, ERC6a: Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov),
ERC6b: Industrijska uporaba reaktivnih procesnih pripomočkov, ERC6c: Industrijska uporaba monomerov za
proizvodnjo termoplastov, ERC6d: Industrijska uporaba procesnih regulatorjev za polimerizacijske procese v
proizvodnji smol, gume, polimerov

Kategorija procesov:
PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna, PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z
občasno nadzorovano izpostavljenostjo, PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje),
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti, PROC5: Mešanje ali
legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni stik), PROC15:
Uporablja se kot laboratorijski reagent

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Nadzor nad izpostavljenostjo okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak 0,5 – 10 kPa
anorgansko, Ne-hidrofobna, Lahko biološko razgradljiva, Praktično ni bioakumulativno, Zelo Rahla adsorpcija
Pogostnost in trajanje uporabe:
Število emisijskih dni na leto = 300
Delovni pogoji:
Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira od sladke vode.
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Zrak : Exhaust air may need to be cleaned by scrubbers or filters to reduce environmental contamination.
Voda : Priporoča se odpadno vodo obdelovati na licu mesta. Tipična tehnologija za čiščenje odpadnih voda na licu mesta omogoča učinkovitost odstranjevanja
(%): (99,3 %)
Zunanja obdelava in odlaganje odpadkov morata biti v skladu z veljavnimi lokalnimi in / ali nacionalnimi predpisi.
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3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
EUSES

Številka: ARKE-00312 (Verzija 1.0 )

Scenarij sodelovanja

Formuliranje pripravkov, Industrijska uporaba
procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v
procesih in izdelkih, Industrijska uporaba, iz katere
izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba
intermediatov), Industrijska uporaba reaktivnih
procesnih pripomočkov, Industrijska uporaba
monomerov za proizvodnjo termoplastov,
Industrijska uporaba procesnih regulatorjev za
polimerizacijske procese v proizvodnji smol, gume,
polimerov

Stran: 2 / 3
Datum 09.12.2011

Scenarij izpostavljenosti : vodikov peroksid
Letna količina na Faktor emisije
lokacijo
ali izpusta: zrak
8.950 ton/leto

29,8 kg/dan

Maksimalna
koncentracija/izpust:
Morska voda
Sladka voda
0,0126 mg/l

0,0126 mg/l

Faktor emisije ali
izpusta: zemlja
2,98 kg/dan

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak 0,5 – 10 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe:Pokriva pogostnost na ravni: vsakodnevne letne uporabe.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno :
<= 70 %
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Kratkoročna izpostavljenost: Pri izvajanju postopkov, pri katerih lahko pride do izpostavitve pari izdelka, uporabite respirator (pri visoki koncentraciji). dražilni
učinki in razjedanje/korozivni učinki: Da bi preprečili izpostavljenost kože, nosite ustrezne kombinezone. Nosite ustrezne rokavice, preskušene po EN374.
Uporabite ustrezno zaščito za oči. Glejte poglavje : 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.
Notranji
Predpostavlja uporabo pri največ 20 ° C nad temperaturo okolja (če ni navedeno drugače).
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Označeno razmerje
tveganja :
Voda
Tla
<1

< 0,1

Opombe

Poleg neposrednih sprostitev v industrijska tla na
razmerje tveganj za tla vpliva odlaganje iz emisij
v zrak in iz uporabe blata (če je to dovoljeno) v
tla.

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Izpostavljenost vdihavanju
Izpostavljenost kože

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
Kratkoročno, Za sklep glede varne
uporabe se je uporabilo kvalitativni
pristop.
Dolgoročno, ECETOC TRA
Dolgoročno, Ni relevantno, Razkroj kadar
so v stiku s kožo: ni sistemskih učinkov

Številka: ARKE-00312 (Verzija 1.0 )

Stran: 3 / 3
Datum 09.12.2011

Scenarij izpostavljenosti : vodikov peroksid

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

PROC

Delovni pogoji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

Uporaba v zaprtih procesih,
izpostavljenost ni verjetna

PROC1

Notranji

< 0,1

(Ni
relevantno)

Uporaba v zaprtih, neprekinjenih
procesih z občasno nadzorovano
izpostavljenostjo

PROC2

Notranji

0,5 - 0,75

(Ni
relevantno)

Uporaba v zaprtih, neprekinjenih
procesih z občasno nadzorovano
izpostavljenostjo

PROC2

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

< 0,1

(Ni
relevantno)

Uporaba v zaprtih šaržnih procesih
(sinteza ali formuliranje)
Uporaba v šaržnih in drugih procesih
(sinteza), kadar obstaja možnost
izpostavljenosti
Mešanje ali legiranje v šaržnih
procesih za formuliranje pripravkov in
izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni
stik)

PROC3,
PROC4,
PROC5

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

0,1 - 0,5

(Ni
relevantno)

Uporablja se kot laboratorijski reagent

PROC15

Notranji

Upravljajte v omari za
izhlapevanje ali pri
prezračevanju z odvajanjem.
(90 %)

0,1 - 0,5

(Ni
relevantno)

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.
Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kombiniran Vdihavanje
e poti

Kožno

Kombiniran
e poti
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Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Številka: ARKE-00314 (Verzija 1.0 )

Stran: 1 / 2

vodikov peroksid
(ES-št. 231-765-0 Št. CAS 7722-84-1)
Kontaktna oseba :arkema-hydroperox-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119485845-22-0017, 01-2119485845-22-0018

Datum 09.12.2011

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Postopki nakladanja in razkladanja, distribucija, ki pokriva vse opredeljene uporabe
Opis scenarija :CGES1A_I: Natovarjanje razsutega tovora (vključujoč morska plovila / tovorne čolne, prevoz z železnico / po cesti in nakladanje IBC) snovi v zaprtih ali zajetih sistemih, vključujoč naključno izpostavljenost med vzorčenjem,
skladiščenjem, raztovarjanjem, vzdrževanjem in pripadajočimi laboratorijskimi dejavnostmi.
Sektorji uporabe :
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah, SU4: Proizvodnja živil,
SU6a: Proizvodnja lesa in izdelkov iz lesa, SU8,9: Proizvodnja razsutih snovi v velikem obsegu (vključno z naftnimi
proizvodi); proizvodnja finih kemikalij, SU 10: Formuliranje [mešanje] pripravkov in/ ali prepakiranje (brez zlitin),
SU11: Proizvodnja izdelkov iz gume, SU12: Proizvodnja izdelkov iz umetnih mas, vključno z mešanjem in
predelavo, SU14: Proizvodnja osnovnih kovin, vključno z zlitinami, SU15: Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen
strojev in naprav, SU16: Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, električnih naprav, SU17:
Splošna proizvodnja, npr. strojev, naprav, vozil, druge transportne opreme, SU 21: Potrošniške uporabe: zasebna
gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki), SU 22: Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje,
razvedrilo, storitve, obrt)
Kategorija procesov:
PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na nenamenskih napravah,
PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na namenskih napravah,
PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem)

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Nadzor nad izpostavljenostjo okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak 0,5 – 10 kPa

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak 0,5 – 10 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe:Pokriva pogostnost na ravni: vsakodnevne letne uporabe.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno :
<= 70 %
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Kratkoročna izpostavljenost: Pri izvajanju postopkov, pri katerih lahko pride do izpostavitve pari izdelka, uporabite respirator (pri visoki koncentraciji). dražilni
učinki in razjedanje/korozivni učinki: Da bi preprečili izpostavljenost kože, nosite ustrezne kombinezone. Nosite ustrezne rokavice, preskušene po EN374.
Uporabite ustrezno zaščito za oči. Glejte poglavje : 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.
Notranji
Lokacijo na prostem pokriva najslabši možni primer za lokacije v zaprtih prostorih.
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3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Izpostavljenost vdihavanju
Izpostavljenost kože

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
Izpostavljenost okolja pri
natovarjanju/raztovarjanju je predmet
drugih scenarijev

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
Kratkoročno, Za sklep glede varne
uporabe se je uporabilo kvalitativni
pristop.
Dolgoročno, ECETOC TRA
Dolgoročno, Ni relevantno, Razkroj kadar
so v stiku s kožo: ni sistemskih učinkov

Številka: ARKE-00314 (Verzija 1.0 )

Stran: 2 / 2
Datum 09.12.2011

Scenarij izpostavljenosti : vodikov peroksid

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

PROC

Delovni pogoji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na nenamenskih napravah

PROC8a

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

0,5 - 0,75

(Ni
relevantno)

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na namenskih napravah

PROC8b

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (97 %)

< 0,1

(Ni
relevantno)

Prenos snovi ali pripravka v majhne
vsebnike (namenska polnilna linija,
vključno s tehtanjem)

PROC9

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

0,1 - 0,5

(Ni
relevantno)

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.
Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kombiniran Vdihavanje
e poti

Kožno

Kombiniran
e poti

Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Številka: ARKE-00412 (Verzija 1.0 )

Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 2 - Formulation of organic peroxides
(ES-št. 700-954-4 Št. CAS 1338-23-4)
Kontaktna oseba :arkema.peroxides-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119514691-43-0003

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Formule organskih peroksidov
Sektorji uporabe :
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
Kategorija sproščanja v okolje:
ERC2: Formuliranje pripravkov

Datum 26.05.2016

Kategorija izdelka :
PC32: Polimerni pripravki in spojine
Kategorija procesov:
PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna, PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z
občasno nadzorovano izpostavljenostjo, PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje),
PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni
stik), PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na nenamenskih
napravah, PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na namenskih
napravah, PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem),
PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Omejevanje izpostavljenosti okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Snov je mešanica izomerov, Lahko biološko razgradljiva, Praktično ni bioakumulativno, Ne-hidrofobna
Pogostnost in trajanje uporabe:
Trajna izpostavljenost:
Neprekinjeno sproščanje.
Število emisijskih dni na leto = 100
Ukrepi za preprečevanje nesreč ne vplivajo na okoljske dejavnike:
Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira od sladke vode., Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira iz usedlin v sladki vodi., Tveganje zaradi izpostavljenosti
okolja izvira iz morske vode., Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira iz morskih usedlin., Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira iz tal.
Delovni pogoji:
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Voda : Predpostavlja se hišna naprava za čiščenje odplak Zahteva se čiščenje odpadnih voda na licu mesta. Tipična tehnologija za čiščenje odpadnih voda na licu
mesta omogoča učinkovitost odstranjevanja (%): (87,5 %)
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Stran: 1 / 5

3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
CHESAR, A& B tabela pristop iz TGD
2003

Številka: ARKE-00412 (Verzija 1.0 )

Scenarij sodelovanja

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 2 - Formulation of
organic peroxides
Letna količina na Faktor emisije
lokacijo
ali izpusta: zrak

Formuliranje pripravkov

33 ton/leto

0,825 kg/dan

Maksimalna
koncentracija/izpust:
Morska voda
Sladka voda
0,56 µg/l

5,6 µg/l

Faktor emisije ali
izpusta: zemlja
0,01 %

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe:Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače). Pokriva pogostnost na ravni:
vsakodnevne letne uporabe.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno 100 % (razen, ce je navedeno drugace).
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Zadrževanje po potrebi Zmanjšajte število izpostavljenega osebja Ločevanje od izpuščajočega procesa Učinkovita ekstrakcija onesnaževalca Dober standard za
splošno prezračevanje Minimizacija ročnih faz. Izogibati se stiku s kontaminiranim orodjem in predmeti Redno čistite opremo, delovno okolje in oblačila.
Preverjanje skladnosti upravljanja / nadzora pri ukrepih za obvladovanje tveganja ter delovnih pogojev Usposabljanje osebja za dobro prakso Predvideno je
dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.
Nuditi dober standard za splošno prezračevanje. (1 do 3 izmenjav zraka na uro). (razen, če je navedeno drugače)
Ukrepi za obvladovanje fizikalno-kemičnega tveganja: glej poglavje 7 : Ravnanje in skladiščenje
Preobčutljivost kože : glejte poglavje 8 Razjede : Viď oddiel 8
Notranji
Lokacijo na prostem pokriva najslabši možni primer za lokacije v zaprtih prostorih.
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Označeno razmerje
tveganja :
Voda
Tla
<1

<1

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Stran: 2 / 5
Datum 26.05.2016

Opombe

Poleg neposrednih sprostitev v tla na razmerje tveganj za tla
vpliva odlaganje iz emisij v zrak in iz uporabe blata (če je to
dovoljeno) v tla.

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
CHESAR, Za fizikalno-kemične nevarnosti
se ni pripravilo nobenega posebnega
scenarija izpostavljenosti.

Številka: ARKE-00412 (Verzija 1.0 )

Stran: 3 / 5
Datum 26.05.2016

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 2 - Formulation of
organic peroxides

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

PROC

Delovni pogoji

Uporaba v zaprtih procesih,
izpostavljenost ni verjetna

PROC1

Notranji

Uporaba v zaprtih, neprekinjenih
procesih z občasno nadzorovano
izpostavljenostjo

PROC2

Notranji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Kombiniran Vdihavanje
e poti

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Uporaba v zaprtih šaržnih procesih
(sinteza ali formuliranje)

PROC3

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)

Mešanje ali legiranje v šaržnih
procesih za formuliranje pripravkov in
izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni
stik)

PROC5

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)
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Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kožno

Kombiniran
e poti

Številka: ARKE-00412 (Verzija 1.0 )

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na nenamenskih napravah

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 2 - Formulation of
organic peroxides
PROC8a

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 1,0

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite obrazni respirator, ki
ustreza EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (95 %)

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na namenskih napravah

PROC8b

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(95 %)
Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro. Ni mogoče :
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (90 %)

Prenos snovi ali pripravka v majhne
vsebnike (namenska polnilna linija,
vključno s tehtanjem)

PROC9

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(90 %)
Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro. Ni mogoče :
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (90 %)

Uporablja se kot laboratorijski reagent

PROC15

Notranji

Upravljajte v omari za
izhlapevanje ali pri
prezračevanju z odvajanjem.
(90 %)
Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro.

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Ko je neposreden stik s snovjo je
mogoče: Nositi zaščitne rokavice
(Priporoča se).
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.

Quick-FDS [17922-51365-08171-016696] - 2017-01-24 - 14:16:06

Stran: 4 / 5
Datum 26.05.2016

Številka: ARKE-00412 (Verzija 1.0 )

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 2 - Formulation of
organic peroxides

Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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Stran: 5 / 5
Datum 26.05.2016
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Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Številka: ARKE-00413 (Verzija 1.0 )

Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 3 - Formulation of organic peroxides
(ES-št. 700-954-4 Št. CAS 1338-23-4)
Kontaktna oseba :arkema.peroxides-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119514691-43-0003

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Formule organskih peroksidov
Sektorji uporabe :
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah
Kategorija sproščanja v okolje:
ERC3: Formuliranje v materiale

Datum 26.05.2016

Kategorija izdelka :
PC32: Polimerni pripravki in spojine
Kategorija procesov:
PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni
stik), PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na nenamenskih
napravah, PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na namenskih
napravah, PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem),
PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo, PROC15:
Uporablja se kot laboratorijski reagent

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Omejevanje izpostavljenosti okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Snov je mešanica izomerov, Lahko biološko razgradljiva, Praktično ni bioakumulativno, Ne-hidrofobna
Pogostnost in trajanje uporabe:
Trajna izpostavljenost:
Neprekinjeno sproščanje.
Število emisijskih dni na leto = 100
Delovni pogoji:
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Voda : Predpostavlja se hišna naprava za čiščenje odplak Tipična tehnologija za čiščenje odpadnih voda na licu mesta omogoča učinkovitost odstranjevanja (%):
(87,5 %)
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Stran: 1 / 4

3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
CHESAR, Temelji na dokumentu OECD
za scenarij emisij n°3 (Plastični aditivi scenarij za sredstva za strjevanje)

Številka: ARKE-00413 (Verzija 1.0 )

Scenarij sodelovanja

Formuliranje v materiale

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 3 - Formulation of
organic peroxides
Letna količina na Faktor emisije
lokacijo
ali izpusta: zrak
999 ton/leto

0,5 kg/dan

Maksimalna
koncentracija/izpust:
Morska voda
Sladka voda
0,56 µg/l

5,6 µg/l

Faktor emisije ali
izpusta: zemlja
0,1 %

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe:Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače). Pokriva pogostnost na ravni:
vsakodnevne letne uporabe.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno 100 % (razen, ce je navedeno drugace).
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Zadrževanje po potrebi Zmanjšajte število izpostavljenega osebja Ločevanje od izpuščajočega procesa Učinkovita ekstrakcija onesnaževalca Dober standard za
splošno prezračevanje Minimizacija ročnih faz. Izogibati se stiku s kontaminiranim orodjem in predmeti Redno čistite opremo, delovno okolje in oblačila.
Preverjanje skladnosti upravljanja / nadzora pri ukrepih za obvladovanje tveganja ter delovnih pogojev Usposabljanje osebja za dobro prakso Predvideno je
dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.
Nuditi dober standard za splošno prezračevanje. (1 do 3 izmenjav zraka na uro). (razen, če je navedeno drugače)
Ukrepi za obvladovanje fizikalno-kemičnega tveganja: glej poglavje 7 : Ravnanje in skladiščenje
Preobčutljivost kože : glejte poglavje 8 Razjede : Viď oddiel 8
Notranji
Lokacijo na prostem pokriva najslabši možni primer za lokacije v zaprtih prostorih.
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Označeno razmerje
tveganja :
Voda
Tla
<1

<1

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Stran: 2 / 4
Datum 26.05.2016

Opombe

Poleg neposrednih sprostitev v tla na razmerje tveganj za tla
vpliva odlaganje iz emisij v zrak in iz uporabe blata (če je to
dovoljeno) v tla.

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
CHESAR, Za fizikalno-kemične nevarnosti
se ni pripravilo nobenega posebnega
scenarija izpostavljenosti.

Številka: ARKE-00413 (Verzija 1.0 )

Stran: 3 / 4
Datum 26.05.2016

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 3 - Formulation of
organic peroxides

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

Mešanje ali legiranje v šaržnih
procesih za formuliranje pripravkov in
izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni
stik)

PROC

PROC5

Delovni pogoji

Notranji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja
Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

Kombiniran Vdihavanje
e poti

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na nenamenskih napravah

PROC8a

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite obrazni respirator, ki
ustreza EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (95 %)

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na namenskih napravah

PROC8b

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(95 %)
Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro. Ni mogoče :
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (90 %)
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Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kožno

Kombiniran
e poti

Številka: ARKE-00413 (Verzija 1.0 )

Prenos snovi ali pripravka v majhne
vsebnike (namenska polnilna linija,
vključno s tehtanjem)

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 3 - Formulation of
organic peroxides
PROC9

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)

Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro. Ni mogoče :
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (90 %)

Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s
tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem,
peletizacijo

PROC14

Notranji

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 1,0

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (80 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji z
osnovnim usposabljanjem
delavcev. (90 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite obrazni respirator, ki
ustreza EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (95 %)

Uporablja se kot laboratorijski reagent

PROC15

Notranji

Upravljajte v omari za
izhlapevanje ali pri
prezračevanju z odvajanjem.
(90 %)

Ko je neposreden stik s snovjo je
mogoče: Nositi zaščitne rokavice
(Priporoča se).
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro.

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.
Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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Stran: 4 / 4
Datum 26.05.2016

Scenarij izpostavljenosti
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Proizvod:

Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 6d - Use of organic peroxide as polymerisation initiator, cross-linking
agent

Številka: ARKE-00414 (Verzija 1.0 )

(ES-št. 700-954-4 Št. CAS 1338-23-4)
Kontaktna oseba :arkema.peroxides-reach-uses@arkema.com
Registracijska številka REACH: 01-2119514691-43-0003

1. Naslov scenarija izpostavljenosti : Uporaba organskega peroksida kot spodbujevalca
Sektorji uporabe :
SU 3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah

Datum 26.05.2016

polimerizacije, sredstva, ki tvori navzkrižne vezi

Kategorija sproščanja v okolje:
ERC6d: Industrijska uporaba procesnih regulatorjev za polimerizacijske procese v proizvodnji smol, gume,
polimerov

Kategorija izdelka :
PC32: Polimerni pripravki in spojine
Kategorija procesov:
PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna, PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z
občasno nadzorovano izpostavljenostjo, PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje),
PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti, PROC5: Mešanje ali
legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni stik), PROC6: Postopki
kalandriranja, PROC7: Industrijsko brizganje, PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v
posode/ velike vsebnike na nenamenskih napravah, PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v
posode/ velike vsebnike na namenskih napravah, PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska
polnilna linija, vključno s tehtanjem), PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem, PROC13: Obdelava izdelkov s
potapljanjem inpolivanjem, PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem,
peletizacijo, PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent

2. Pogoji uporabe - Ocena izpostavljenosti in navedba vira
Omejevanje izpostavljenosti okolja :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Snov je mešanica izomerov, Lahko biološko razgradljiva, Praktično ni bioakumulativno, Ne-hidrofobna
Pogostnost in trajanje uporabe:
Trajna izpostavljenost:
Neprekinjeno sproščanje.
Število emisijskih dni na leto = 20
Ukrepi za preprečevanje nesreč ne vplivajo na okoljske dejavnike:
Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira od sladke vode., Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira iz usedlin v sladki vodi., Tveganje zaradi izpostavljenosti
okolja izvira iz morske vode., Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira iz morskih usedlin., Tveganje zaradi izpostavljenosti okolja izvira iz tal.
Delovni pogoji:
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Voda : Predpostavlja se hišna naprava za čiščenje odplak Tipična tehnologija za čiščenje odpadnih voda na licu mesta omogoča učinkovitost odstranjevanja (%):
(87,5 %)
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Stran: 1 / 6

3. Označeno razmerje tveganja :

Oddelek:
Vse (okolje)

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
CHESAR, Temelji na dokumentu OECD
za scenarij emisij n°3 (Plastični aditivi scenarij za sredstva za strjevanje)

Številka: ARKE-00414 (Verzija 1.0 )

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 6d - Use of organic
peroxide as polymerisation initiator, cross-linking agent

Scenarij sodelovanja

Industrijska uporaba procesnih regulatorjev za
polimerizacijske procese v proizvodnji smol, gume,
polimerov

Letna količina na Faktor emisije
lokacijo
ali izpusta: zrak
320 ton/leto

0,8 kg/dan

Maksimalna
koncentracija/izpust:
Morska voda
Sladka voda
0,56 µg/l

5,6 µg/l

Faktor emisije ali
izpusta: zemlja
0,025 %

Nadzor nad izpostavljenostjo delavcev :
Splošne informacije
Značilen:
Tekočina, parni tlak < 0,5 kPa
Pogostnost in trajanje uporabe:Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače). Pokriva pogostnost na ravni:
vsakodnevne letne uporabe.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku:Pokriva količino snovi v proizvodu do vključno 100 % (razen, ce je navedeno drugace).
Ukrepi obvladovanja splošnega tveganja veljajo za vse aktivnosti:
Zadrževanje po potrebi Zmanjšajte število izpostavljenega osebja Ločevanje od izpuščajočega procesa Učinkovita ekstrakcija onesnaževalca Dober standard za
splošno prezračevanje Minimizacija ročnih faz. Izogibati se stiku s kontaminiranim orodjem in predmeti Redno čistite opremo, delovno okolje in oblačila.
Preverjanje skladnosti upravljanja / nadzora pri ukrepih za obvladovanje tveganja ter delovnih pogojev Usposabljanje osebja za dobro prakso Predvideno je
dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.
Nuditi dober standard za splošno prezračevanje. (1 do 3 izmenjav zraka na uro). (razen, če je navedeno drugače)
Ukrepi za obvladovanje fizikalno-kemičnega tveganja: glej poglavje 7 : Ravnanje in skladiščenje
Preobčutljivost kože : glejte poglavje 8 Razjede : Viď oddiel 8
Notranji
Lokacijo na prostem pokriva najslabši možni primer za lokacije v zaprtih prostorih.
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Označeno razmerje
tveganja :
Voda
Tla
<1

<1

Načini izpostavljenosti:
Vse (delavec)

Stran: 2 / 6
Datum 26.05.2016

Opombe

Poleg neposrednih sprostitev v tla na razmerje tveganj za tla
vpliva odlaganje iz emisij v zrak in iz uporabe blata (če je to
dovoljeno) v tla.

Postopek ocenjevanja izpostavljenosti:
CHESAR, Za fizikalno-kemične nevarnosti
se ni pripravilo nobenega posebnega
scenarija izpostavljenosti.

Številka: ARKE-00414 (Verzija 1.0 )

Stran: 3 / 6
Datum 26.05.2016

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 6d - Use of organic
peroxide as polymerisation initiator, cross-linking agent

Posebni pogoji :
Scenarij sodelovanja

PROC

Delovni pogoji

Uporaba v zaprtih procesih,
izpostavljenost ni verjetna

PROC1

Notranji

Uporaba v zaprtih, neprekinjenih
procesih z občasno nadzorovano
izpostavljenostjo

PROC2

Notranji

Koncentracija
snovi v
zmesi/izdelku

Ukrepov za obvladovanje
tveganja

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Pogoji in ukrepi, ki se
nanašajo na osebno zaščito,
higieno in oceno
zdravstvenega stanja

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

Označeno razmerje tveganja : (
Dolgotrajna )

Vdihavanje

Kožno

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

Kombiniran Vdihavanje
e poti

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Uporaba v zaprtih šaržnih procesih
(sinteza ali formuliranje)

PROC3

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)

Uporaba v šaržnih in drugih procesih
(sinteza), kadar obstaja možnost
izpostavljenosti

PROC4

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji z
osnovnim usposabljanjem
delavcev. (90 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)
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Označeno razmerje tveganja : (
Kratkotrajna )

Kožno

Kombiniran
e poti

Številka: ARKE-00414 (Verzija 1.0 )

Mešanje ali legiranje v šaržnih
procesih za formuliranje pripravkov in
izdelkov (večstopenjski in/ ali znatni
stik)

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 6d - Use of organic
peroxide as polymerisation initiator, cross-linking agent
PROC5

Notranji

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)

Postopki kalandriranja

PROC6

Notranji

Pokriva količino snovi
v proizvodu do
vključno 5 %.

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Industrijsko brizganje

PROC7

Notranji

Pokriva količino snovi
v proizvodu do
vključno 5 %.

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (95 %)

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Popolno varovalno oblačilo proti
kemikalijam
Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na nenamenskih napravah

PROC8a

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(90 %)

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Nosite obrazni respirator, ki
ustreza EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (95 %)
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Številka: ARKE-00414 (Verzija 1.0 )

Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/
praznjenje) iz/ v posode/ velike
vsebnike na namenskih napravah

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 6d - Use of organic
peroxide as polymerisation initiator, cross-linking agent

PROC8b

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(95 %)
Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro. Ni mogoče :
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (90 %)

Prenos snovi ali pripravka v majhne
vsebnike (namenska polnilna linija,
vključno s tehtanjem)

Nanašanje z valjčkom ali čopičem

PROC9

PROC10

Notranji

Notranji

Poskrbite za prezračevanje z
odvajanjem na krajih prenosa
materiala in drugih odprtinah.
(90 %)

Pokriva količino snovi
v proizvodu do
vključno 5 %.

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1,0

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 1,0

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

< 0,1

0,5 - 0,75

0,5 - 0,75

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji s
specifično aktivnostjo
usposabljanja. (95 %)

Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro. Ni mogoče :
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali
boljšim. (90 %)

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
Popolno varovalno oblačilo proti
kemikalijam
Nosite rokavice, odporne na
kemikalije (preskušene po
EN374), v kombinaciji z
osnovnim usposabljanjem
delavcev. (90 %)
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)

Obdelava izdelkov s potapljanjem
inpolivanjem

PROC13

Notranji

Pokriva količino snovi
v proizvodu do
vključno 5 %.

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)
Nosite respirator, ki ustreza
EN140 s filtrom tipa A ali boljšim.
(90 %)
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi
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Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s
tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem,
peletizacijo

Scenarij izpostavljenosti : Methyl ethyl ketone peroxide - ERC 6d - Use of organic
peroxide as polymerisation initiator, cross-linking agent
PROC14

Notranji

Pokriva količino snovi
v proizvodu do
vključno 5 %.

Zagotovite prezračevanje z
odvajanjem na krajih, kjer se
pojavijo emisije. (90 %)

Nosite ustrezne rokavice,
preskušene po EN374. (80 %)

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,5 - 0,75

0,1 - 0,5

0,1 - 0,5

0,75 - 1,0

Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Uporablja se kot laboratorijski reagent

PROC15

Notranji

Upravljajte v omari za
izhlapevanje ali pri
prezračevanju z odvajanjem.
(90 %)

Ko je neposreden stik s snovjo je
mogoče: Nositi zaščitne rokavice
(Priporoča se).
Ščitnik za obraz ali zaščita za
oči, če lahko pride do pljuskov ali
stika z očmi

Izogibajte se izvajanju operacije
za več kot 1 uro.

LE : Lokalni učinki, SE : Sistemski učinki
4. Smernice za uporabnika na nižjih stopnjah, da bi ocenili, ali deluje znotraj okvirjev, ki jih določa scenarij izpostavljenosti
Za določen prispevajoči scenarij, je mogoče predlagati več ukrepov za obvladovanje tveganja. Da se izbere konfiguracijo, ki najbolj ustreza vaši aktivnosti, je vaša odgovornost.
Tezaver:
PROC : Kategorija procesov
SU : Sektorji končne uporabe
PC : Kategorija izdelka
ERC : Kategorija sproščanja v okolje

RCR : Označeno razmerje tveganja :
DNEL : Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
PNEC : Predvidena koncentracija brez učinka

Opomba: V tem dokumentu je numerično ločilo za tisoče "." (pika), decimalno ločilo pa "," (vejica).
Ta scenarij izpostavljenosti lahko da ni izčrpen. Obrnite se prosim na dobavitelja, če potrebujete dodatne informacije.
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