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Industrijsko

Seznam deskriptorjev 
uporabe

Naziv opredeljene uporabe: Splošna uporaba maziv in masti v vozilih ali na strojih-
Industrijsko
Vrsta procesa: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09
Sektor končne uporabe: SU03
Naknadna življenjska doba, pomembna za to uporabo: Ne.
Razred: izpust v okolje: ERC04, ERC07

Oddelek 1: Naslov
Kratek naslov scenarija 
izpostavljenosti

Šifra 450754-FR01

Opredelitev izdelka Mešanica

Ime proizvoda Optigear BM 460

Identifikacija snovi ali zmesi

Procesi in dejavnosti, ki jih 
obsega scenarij 
izpostavljenosti

Zajema splošno uporabo maziv in masti v vozilih ali na strojih v zaprtih sistemih.
Vključuje polnjenje in praznjenje posod in delovanje zaprtih strojev (tudi motorjev) ter 
povezana vzdrževalna dela in skladiščenje.

ATIEL-ATC SPERC 4.Biv1Specifična kategorija sproščanja v okolje:

Priloga za razširjen varnostni list (eSDS)

Oddelek 2.1 Nadzor izpostavljenosti delavca
Značilnosti izdelka:

Fizikalno stanje: Tekočina, parni tlak <0,5 kPa

Drugi dani delovni pogoji, ki vplivajo na 
izpostavljenost delavcev:

Predpostavlja se uporaba pri največ 20° C nad temperaturo okolja, če 
ni navedeno drugače. Predpostavlja uvedbo dobrega osnovnega 
standarda za higieno pri delu

Prispevajoči scenariji: Delovni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja

Pogostost in trajanje uporabe: Obsega dnevne izpostavljenosti do 8 ur (če ni navedeno drugače)

Oddelek 2 Delovni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja

Splošni ukrepi, ki veljajo za vse dejavnosti:
Izogibati se neposrednemu stiku z izdelkom. Ugotoviti, na katerih področjih obstaja nevarnost posrednega stika s 
kožo. Če je možno, da roke pridejo v stik s snovjo, nositi rokavice (testirane skladno z EN374). Onesnaženja/razlitja 
počistiti takoj, ko do njih pride. Kakršnokoli kontaminacijo takoj sprati s kože. Zaposlenim omogočiti osnovno 
izobraževanje, da vedo kako preprečiti / zmanjšati izpostavljenost in da o problemih s kožo, do katerih lahko pride,
znajo poročati. Preprečiti neposredni stik z očmi z izdelkom preko onesnaženih rok.

Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi):
Drugih specifičnih ukrepov se ni določilo.

Začetno tovarniško polnjenje opreme Uporaba v zaprtih sistemih:
Drugih specifičnih ukrepov se ni določilo.
Začetno tovarniško polnjenje opreme odprti sistemi:
Določiti dober standard za nadzor prezračevanja (najmanj 10 do 15 izmenjav zraka na uro). Ne dovoliti, da delo traja 
dlje kot 4 ure.

Obratovanje opreme, ki vsebuje motorna olja in podobne snovi  Uporaba v zaprtih sistemih:
Drugih specifičnih ukrepov se ni določilo.

Čiščenje in vzdrževanje opreme:
Pred posegom v opremo ali vzdrževanjem sistem izprazniti. Določiti dober standard za splošno prezračevanje 
(najmanj 3 do 5 izmenjav zraka na uro). Nositi kemično odporne rokavice (testirane po EN374) v kombinaciji s 
posebnim usposabljanjem za dejavnost. Odlitja hraniti v zatesnjenih skladiščih, medtem ko se čaka na odstranitev ali 
za nadaljnje recikliranje.

Čiščenje in vzdrževanje opreme Postopek se izvaja pri zvišani temperaturi (> 20°C nad temperaturo okolja):
Pred posegom v opremo ali vzdrževanjem sistem izprazniti in splakniti. Zagotoviti prezračevanje z izsesavanjem na 
mestih z emisijami, kadar obstaja verjetnost za stik s toplim (> 50 ° C) mazivom. Nositi kemično odporne rokavice 

Koncentracija snovi v izdelku: Zajema odstotek snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
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(testirane po EN374) v kombinaciji z intenzivnimi kontrolami pod nadzorom uprave. Odlitja hraniti v zatesnjenih 
skladiščih, medtem ko se čaka na odstranitev ali za nadaljnje recikliranje.

Skladiščenje:
Snov shranjevati v zaprtem sistemu.

Oddelek 2.2: Nadzor izpostavljenosti okolja
Uporabljene količine:

Pogostost in trajanje uporabe:

Okoljski dejavniki, na katere obvladovanje 
tveganja ne vpliva:

Drugi dani delovni pogoji, ki vplivajo na 
izpostavljenost okolja:

Zanemarljive emisije v odpadno vodo, ker proces deluje brez stika z 
vodo.

Tehnični pogoji in ukrepi na procesni ravni 
(izvor) za preprečevanje sproščanja:

Splošne prakse se od mesta do mesta razlikujejo, zato se uporablja 
konzervativne ocene za izpuste iz procesov.

Tehnični pogoji na mestu in ukrepi za 
zmanjšanje ali omejitev izpustov, emisij v 
zrak in sproščanj v tla:

Preprečevati odvajanje neraztopljenih snovi v odpadne vode ali pa jih 
iz odpadnih voda na kraju samem regenerirati.
Za uporabniške lokacije se predvideva, da so opremljene s 
separatorji olje/voda in odjemom odpadnih vod preko obrata za 
obdelavo odplak

Organizacijski ukrepi za preprečevanje/
omejevanje sproščanja iz obrata:

Industrijskega blata ne odlagati na naravna tla.
Blato iz čistilnih naprav je treba sežgati, zadržati ali predelati.

Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalno 
napravo za čiščenje odplak:

Pogoji in ukrepi v zvezi z zunanjim 
ravnanjem z odpadki za odstranjevanje:

Zunanja obdelava in odlaganje odpadkov morata biti v skladu z 
veljavnimi lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi v zvezi z zunanjo predelavo 
odpadkov:

Zunanja predelava in recikliranje odpadkov morata biti v skladu z 
veljavnimi lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi.

Dnevi z emisijo 300

Lokalni faktor razredčenja v sladki vodi 10

Lokalni faktor razredčenja v morski vodi 100

Ocenjena odstranitev snovi iz odpadne vode 
v čistilni napravi na kraju nastanka

69.1

Delež izpusta v zrak (v skladu z veljavnimi 
ukrepi za zmanjševanje tveganja (RMM) na 
kraju samem)

5.00E-05

Delež izpusta iz procesa v zemljo  (v skladu z 
veljavnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja 
(RMM) na kraju samem)

0

Ni na voljo.Delež izpusta iz procesa v odpadno vodo (po 
tipičnih ukrepih za obvladovanje tveganja na 
lokaciji in pred obratom za obdelavo odplak):

Tonaža EU snovi, ki določa tveganje, na leto: 2.63E+3 t/leto

Predvidena hitrost pretoka domačega obrata 
za predelavo (m3/d)

2.00E+3

Največja dovoljena tonaža (MSafe) na kraju 
samem, ki temelji na sproščanju po popolni 
odstranitvi iz odpadne vode kot produkt:

7594049

Oddelek 3: Ocena izpostavljenosti

Ocena izpostavljenosti (okolje): Uporabljen model ECETOC TRA (izdaja maj 2010).

Ocena izpostavljenosti (človek): Za oceno izpostavljenosti na delovnem mestu se je uporabilo orodje 
ECETOC TRA, razen če ni drugače navedeno.

Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir - Delavci

Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir - Okolje
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Oddelek 4: Smernice za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti

Okolje Smernice so osnovane na predpostavkah pogojev delovanja, ki 
morda ne veljajo za vsa mesta; zato je možno, da bo potrebno 
redimenzioniranje, da bi se določilo za določeno mesto ustrezne 
specifične ukrepe za obvladovanje tveganja. Več podrobnosti o 
tehnologijah za redimenzioniranje in nadzor je na voljo v biltenu 
SPERC. Če redimenzioniranje odkrije okoliščine za uporabo, ki ni 
varna (tj., RCRi > 1), so potrebni dodatni RMMi ali ocena kemijske 
varnosti, specifična za dano lokacijo. Za vse informacije obiščite www.
ATIEL.org/REACS_GES.

Zdravje Kadar se sprejme drugačne ukrepe za obvladovanje tveganja/
obratovalne pogoje, potem morajo uporabniki zagotoviti, da so 
tveganja omejena na vsaj enakovreden nivo.
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Splošna uporaba maziv in masti v vozilih ali na strojih - Poklicno

Strokovno

Seznam deskriptorjev 
uporabe

Naziv opredeljene uporabe: Splošna uporaba maziv in masti v vozilih ali na strojih-
Poklicno
Vrsta procesa: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20
Sektor končne uporabe: SU22
Naknadna življenjska doba, pomembna za to uporabo: Ne.
Razred: izpust v okolje: ERC09a, ERC09b

Oddelek 1: Naslov
Kratek naslov scenarija 
izpostavljenosti

Šifra 450754-FR01

Opredelitev izdelka Mešanica

Ime proizvoda Optigear BM 460

Identifikacija snovi ali zmesi

Procesi in dejavnosti, ki jih 
obsega scenarij 
izpostavljenosti

Zajema splošno uporabo maziv in masti v vozilih ali na strojih v zaprtih sistemih.
Vključuje polnjenje in praznjenje posod in delovanje zaprtih strojev (tudi motorjev) ter 
povezana vzdrževalna dela in skladiščenje.

ESVOC SpERC 9.6b.v1Specifična kategorija sproščanja v okolje:

Priloga za razširjen varnostni list (eSDS)

Oddelek 2.1 Nadzor izpostavljenosti delavca
Značilnosti izdelka:

Fizikalno stanje: Tekočina, parni tlak <0,5 kPa

Drugi dani delovni pogoji, ki vplivajo na 
izpostavljenost delavcev:

Predpostavlja se uporaba pri največ 20° C nad temperaturo okolja, če 
ni navedeno drugače.
Predpostavlja uvedbo dobrega osnovnega standarda za higieno pri 
delu

Prispevajoči scenariji: Delovni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja

Pogostost in trajanje uporabe: Obsega dnevne izpostavljenosti do 8 ur (če ni navedeno drugače)

Oddelek 2 Delovni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja

Splošni ukrepi, ki veljajo za vse dejavnosti:
Izogibati se neposrednemu stiku z izdelkom. Ugotoviti, na katerih področjih obstaja nevarnost posrednega stika s 
kožo. Če je možno, da roke pridejo v stik s snovjo, nositi rokavice (testirane skladno z EN374). Onesnaženja/razlitja 
počistiti takoj, ko do njih pride. Kakršnokoli kontaminacijo takoj sprati s kože. Zaposlenim omogočiti osnovno 
izobraževanje, da vedo kako preprečiti / zmanjšati izpostavljenost in da o problemih s kožo, do katerih lahko pride,
znajo poročati. Uporabljati ustrezno zaščito za oči. Preprečiti neposredni stik z očmi z izdelkom preko onesnaženih rok.

Obratovanje opreme, ki vsebuje motorna olja in podobne snovi Uporaba v zaprtih sistemih:
Drugih specifičnih ukrepov se ni določilo.

Transporti materiala Objekt za nenamensko uporabo:
Ne dovoliti, da dela, pri katerih prihaja do izpostavljenosti, trajajo dlje kot 4 ure. Nositi kemično odporne rokavice 
(testirane po EN374) v kombinaciji s posebnim usposabljanjem za dejavnost.

Čiščenje in vzdrževanje opreme Objekt za namensko uporabo:
Pred posegom v opremo ali vzdrževanjem sistem izprazniti. Odlitja hraniti v zatesnjenih skladiščih, medtem ko se 
čaka na odstranitev ali za nadaljnje recikliranje.

Skladiščenje:
Snov shranjevati v zaprtem sistemu.

Koncentracija snovi v izdelku: Zajema odstotek snovi v izdelku do 100 % (če ni navedeno drugače).
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Oddelek 2.2: Nadzor izpostavljenosti okolja
Uporabljene količine:

Pogostost in trajanje uporabe:

Okoljski dejavniki, na katere obvladovanje 
tveganja ne vpliva:

Drugi dani delovni pogoji, ki vplivajo na 
izpostavljenost okolja:

Zanemarljive emisije v odpadno vodo, ker proces deluje brez stika z 
vodo.

Tehnični pogoji in ukrepi na procesni ravni 
(izvor) za preprečevanje sproščanja:

Splošne prakse se od mesta do mesta razlikujejo, zato se uporablja 
konzervativne ocene za izpuste iz procesov.

Tehnični pogoji na mestu in ukrepi za 
zmanjšanje ali omejitev izpustov, emisij v 
zrak in sproščanj v tla:

Preprečevati odvajanje neraztopljenih snovi v odpadne vode ali pa jih 
iz odpadnih voda na kraju samem regenerirati.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje/
omejevanje sproščanja iz obrata:

Industrijskega blata ne odlagati na naravna tla.
Blato iz čistilnih naprav je treba sežgati, zadržati ali predelati.

Pogoji in ukrepi v zvezi s komunalno 
napravo za čiščenje odplak:

Pogoji in ukrepi v zvezi z zunanjim 
ravnanjem z odpadki za odstranjevanje:

Zunanja obdelava in odlaganje odpadkov morata biti v skladu z 
veljavnimi lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi.

Pogoji in ukrepi v zvezi z zunanjo predelavo 
odpadkov:

Zunanja predelava in recikliranje odpadkov morata biti v skladu z 
veljavnimi lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi.

Dnevi z emisijo 365

Lokalni faktor razredčenja v sladki vodi 10

Lokalni faktor razredčenja v morski vodi 100

Ocenjena odstranitev snovi iz odpadne vode 
v čistilni napravi na kraju nastanka

69.1

Delež izpusta v zrak (v skladu z veljavnimi 
ukrepi za zmanjševanje tveganja (RMM) na 
kraju samem)

1.00E-04

Delež izpusta iz procesa v zemljo  (v skladu z 
veljavnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja 
(RMM) na kraju samem)

1E-03

Ni na voljo.Delež izpusta iz procesa v odpadno vodo (po 
tipičnih ukrepih za obvladovanje tveganja na 
lokaciji in pred obratom za obdelavo odplak):

Tonaža EU snovi, ki določa tveganje, na leto: 5.39 t/leto

Predvidena hitrost pretoka domačega obrata 
za predelavo (m3/d)

2.00E+3

Največja dovoljena tonaža (MSafe) na kraju 
samem, ki temelji na sproščanju po popolni 
odstranitvi iz odpadne vode kot produkt:

19111

Oddelek 3: Ocena izpostavljenosti

Ocena izpostavljenosti (okolje): Uporabljen model ECETOC TRA (izdaja maj 2010).

Ocena izpostavljenosti (človek): Za oceno izpostavljenosti na delovnem mestu se je uporabilo orodje 
ECETOC TRA, razen če ni drugače navedeno.

Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir - Delavci

Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na njen vir - Okolje

Oddelek 4: Smernice za preverjanje skladnosti s scenarijem izpostavljenosti
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Okolje Smernice so osnovane na predpostavkah pogojev delovanja, ki 
morda ne veljajo za vsa mesta; zato je možno, da bo potrebno 
redimenzioniranje, da bi se določilo za določeno mesto ustrezne 
specifične ukrepe za obvladovanje tveganja. Več podrobnosti o 
tehnologijah za redimenzioniranje in nadzor je na voljo v biltenu 
SPERC. Če redimenzioniranje odkrije okoliščine za uporabo, ki ni 
varna (tj., RCRi > 1), so potrebni dodatni RMMi ali ocena kemijske 
varnosti, specifična za dano lokacijo. Za vse informacije obiščite www.
ATIEL.org/REACS_GES.

Zdravje Kadar se sprejme drugačne ukrepe za obvladovanje tveganja/
obratovalne pogoje, potem morajo uporabniki zagotoviti, da so 
tveganja omejena na vsaj enakovreden nivo.
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