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* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: Fosforzuur 69-77%, MGA (P₂O₅ 50-56%)
· Synoniemen Fosforzuur 69-77%

· Artikelnummer: 9722014133
· CAS-nummer: 7664-38-2
· EC-nummer:

231-633-2
· Catalogusnummer:

015-011-00-6
· Registratienummer 01-2119485924-24-0005
· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:
Halffabrikaat
Laboratoriumchemcaliën
Ketelsteenoplosmiddel
Corrosie-inhibitoren
pH-correctiemiddel
Verwerkingshulpmiddel
Ontvettingsmiddel
Bemestingsmiddel
Oppervlaktebehandeling van metalen
Geen ontraden toepassingen.

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:

Rotem Amfert Negev Ltd.
Mishor Rotem Plants
M.P. Arava 8680001, Israel
Phone: +972-8-6465343
E-mail: Amit.Paz@icl-group.com

Leverancier:
ICL Fertilizers Europe C.V.
Fosfaatweg 48 1013 BM
P.O. Box 313, 1000 AH Amsterdam,
The Netherlands
Phone: +31-(0)20-5815132
Fax: +31-(0)20-6868328
E-mail: Richard.vandersluis@icl-group.com

Enige Vertegenwoordiger/Leverancier:
ICL Italy S.r.l Milano
Via Monteverdi 11, 20131, Milano,
Italy
Phone: +39-02-20487221
Fax: +39-02-2049449
E-mail: info@icl-italy.it

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Bel in Europa: +31-205-815100 (24 uur/dag, 365 dagen/jaar)
Bel in Israëll: +972-8-6504777 (24 uur/dag, 365 dagen/jaar)

+972-8-6504915
 NL 
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* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

GHS05 corrosie

Met. Corr.1 H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen

GHS05 GHS07

· Signaalwoord Gevaar
· Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

· Veiligheidsaanbevelingen
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met

water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan

ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
· 2.3 Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.1 Stoffen
· CAS-Nr. omschrijving

7664-38-2 Fosforzuur 69-77%
· EC-nummer: 231-633-2

(Vervolg op blz. 3)
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· Catalogusnummer: 015-011-00-6
· SVHC geen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:

Slachtoffer niet zonder toezicht achterlaten.
Zelfbescherming van de eerste helper.
Onmiddellijk een arts bijroepen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen.
Bij ademnood zuurstoftherapie toepassen.

· Na het inademen:
Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
Voor verse lucht zorgen.
Onmiddellijk een dokter bij roepen.

· Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Onmiddellijk een dokter bijhalen.

· Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Onmiddellijk een dokter bij roepen.

· Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.
OPMERKING: Een bewusteloze persoon nooit laten drinken.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Maag- en darmklachten

· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Medisch toezicht gedurende minstens 48 uur.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:

Het produkt is niet brandbaar.
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij een brand kan vrijkomen:
Fosforoxyde (b.v. P205)

· 5.3 Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.

· Verdere gegevens
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

(Vervolg op blz. 4)
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Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Ademhalingstoestel aantrekken.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Met veel water verdunnen.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Vloeibare bestanddelen met vloeistofbindend materiaal opnemen
Neutralisatiemiddel gebruiken.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Bij verdunnen steeds het produkt bij het water voegen, niet omgekeerd.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Enkel in de originele verpakking bewaren.
Tanks uit polyolefine gebruiken.
Zuurbestendige vloer voorzien.
Geschikt materiaal voor tanks en buisleidingen: edelstaal.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Gescheiden van reductiemiddelen bewaren.
Gescheiden van metalen bewaren.
Niet bewaren met alkaliën (logen).

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
· Aanbevolen opslagtemperatuur:

FOSFORZUUR, OPLOSSING   93%:    +35 -  +42 °C
                                                     85%:    +28 -  +42 °C

80%:    +15 -  +42 °C
<75%:    geen verwarming vereist

(Voor andere zuur concentraties, gebruik dan interpolatie)
· 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
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* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

7664-38-2 fosforzuur

MAK Korte termijn waarde: 2 mg/m³
Lange termijn waarde: 1 mg/m³

· DNEL’s
Voor de arbeiders:
Lokale gevolgen op lange termijn (inhalatie) DNEL: 1 mg/m³
Locale gevolgen op korte termijn (inhalatie) DNEL: 2 mg/m³
Systemische gevolgen op lange termijn (inhalatie) DNEL: 10.7 mg/m³
Voor de algemene bevolking:
Lokale gevolgen op lange termijn (inhalatie) DNEL: 0.36 mg/m³
Systemische gevolgen op lange termijn (oraal) DNEL: 4.57 mg/kg lichaamsgewicht

· PNEC’s
niet toepasselijk
De toxiciteit van fosforzuur houdt verband met zijn zuurkarakter. Men kan geen generische PNEC (water) afleiden,
aangezien de gevolgen sterk afhangen van het pH van het ontvangende water en zijn buffercapaciteit, die zeer variabel zijn.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming:
Adembescherming enkel bij aërosol- of nevelvorming.
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht
onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
Filter voor kortstondig gebruik: ABEK
Filter A/P2
(EN 14387, EN 143)

· Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
· Handschoenmateriaal

Butylrubber (0.7 mm)
Nitrielrubber (0.4 mm)
Chloropreenrubber (0.5 mm)
Fluorrubber (Viton) (0.4 mm)
Natuurrubber (latex) (0.5 mm)
Handschoenen uit neopreen (0.5 mm)

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal ≥8 h
· Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen: Handschoenen uit leder

(Vervolg op blz. 6)
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· Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166)

· Lichaamsbescherming:
Zuurbestendige beschermingskleding
Laarzen

· Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu
Loos geen oplossingen van fosforzuur in openbare riolen, oppervlaktewater of de bodem indien deze lozingen het pH
beduidend zouden wijzigen.

· Risicobeheersmaatregelen
Regelmatige controle van het pH-waarden voor of tijdens lozing in open water is vereist. Lozingen moeten zodanig gebeuren
dat de wijziging van het pH van het ontvangende oppervlaktewater geminimaliseerd wordt. In het algemeen verdragen de
meeste aquatische organismen pH-waarden in het bereik van 6-9.

* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:

Vorm: Oplossing
Kleur: Lichtgroen

· Geur: Reukloos
· Geurdrempelwaarde: niet toepasselijk

· pH-waarde (23 g/l) bij 20 °C: <1

· Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: -18 +27 °C (EG A.1)
Beginkookpunt en kooktraject: 138-171 °C (1013 hPa)

· Vlampunt: Niet bruikbaar.
Dit product is een anorganische vaste stof.

· Ontvlambaarheid (vast, gas): De stof is niet ontvlambaar.
(gebaseerd op de moleculaire structuur)

· Ontstekingstemperatuur: niet toepasselijk

· Ontledingstemperatuur: >200 °C
Thermische ontbinding onder waterafsplitsing.

· Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
(gebaseerd op de moleculaire structuur)

· Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
(gebaseerd op de moleculaire structuur)

· Ontploffingsgrenzen: geen
· Oxiderende eigenschappen: geen

De stof bevat geen groepen in verband worden gebracht met oxiderende
eigenschappen.

· Dampspanning bij 20 °C: 4 Pa
· Relatieve dichtheid bij 20 °C 1,580-1,685 g/cm³ (EG A.3)

(Vervolg op blz. 7)
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· Dampdichtheid 3,4 (lucht=1)
· Verdampingssnelheid niet toepasselijk

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water bij 20 °C: >1000 g/l

· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: niet toepasselijk
Deze stof is anorganisch chemisch.

· Viscositeit bij 20 °C 1,1 - 600 mPa.s (5% - 105%)
· 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit
Corrosief tegenover metalen.
Reacties met reductiemiddelen.
Reacties met alkaliën (logen).
Ammoniak (NH₃), F₂, Zwaveltrioxyde (SO3), Fosforoxyde (b.v. P205)

· 10.2 Chemische stabiliteit Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.
· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met metalen onder vorming van waterstof.
Reacties met alkaliën (logen).

· 10.4 Te vermijden omstandigheden Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.
· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Basen
Metalen
Organische materialen

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Fosforoxyde (b.v. P205)

* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Oraal LD50 >300, ≤2000 mg/kg (rat) (equivalent aan OESO 423)

· Karakteristieke symptomen bij dierexperimenten:
Fosforzuur is geclassificeerd als corrosief voor de huid; toxiciteitstests voor acuut contact met de huid en acute inademing
zijn dus niet vereist.

· Primaire aandoening:
· Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
· Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Geen effect van overgevoeligheid bekend.
Fosforzuur is geclassificeerd als corrosief voor de huid; een bijkomende evaluatie van de huidgevoeligheid is dus niet
vereist.

· Aanvullende toxicologische informatie:
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van de slokdarm en de
maag.

(Vervolg op blz. 8)
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· Toxicokinetiek, metabolisme en verspreiding
De stof wordt niet als potentieel bioaccumulatief beschouwd, aangezien ze zeer goed oplost in water en de fosfaatspiegel in
het lichaam door de homeostase wordt geregeld.
Voor de risico-evaluatie gaat men uit van een orale absorptie van 100%, een absorptie door inademing van 100% een
dermale absorptie van 10%.
Een veralgemeende distributie door het lichaam moet worden verwacht en de uitscheiding zal voornamelijk via de urine
gebeuren. Ondersteunende studies tonen een hogere fosforretentie in de beenderen en een toegenomen uitscheiding van
fosfor in de urine na langdurige blootstelling aan fosforzuur in de voeding, en ondersteunen de initiële toxicokinetische
beoordeling.

· CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
· Mutageniteit in geslachtscellen

geen
(volgens OESO 471, OESO 473, OESO 476 tests)

· Carcinogeniciteit:
geen gegevens beschikbaar
(aangezien de stof niet genotoxisch is, moet men geen carcinogeniciteitsstudie uitvoeren)

· reproductieve toxiciteit:
geen classificatie vereist
reproductieve toxiciteit: NOAEL≥500 mg/kg lichaamsgewicht; rat; oraal (OESO 422)
ontwikkelingstoxiciteit: NOAEL≥ 410 mg/kg lichaamsgewicht; rat; oraal
maternale toxiciteit: NOAEL≥ 410 mg/kg lichaamsgewicht; rat; oraal (equivalent aan OESO 414)

· STOT bij eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Oraal NOAEL 250 mg/kg lichaamsgewicht (rat) (OESO 422 (subchronisch))
moet niet worden geclassificeerd voor STOT - herhaalde blootstelling

· Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

* RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit:

De toxiciteit van fosforzuur houdt verband met zijn zuurkarakter en dus meer met de concentratie dan met de dosis.

EC50/48 h (statisch) >100 mg/L (Daphnia magna) (OESO 202, zoet water)

EC50/72 h (statisch) >100 mg/L (algen) (OESO 201, zoet water)

median lethal pH 96h 3-3,25 (Bluegill fish)
mortaliteit bij vissen wordt veroorzaakt door lage pH-waarden

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
De stof is anorganisch; tests van de biologische afbreekbaarheid zijn dus niet van toepassing.
Fosforzuur ontbindt in water in H3O+, H2PO4–, HPO4-ionen, die niet verder kunnen ontbinden.

· Verdere informatie:
Product mag niet in grotere hoeveelheden in afvalwater komen, aangezien het als plantenvoedsel kan werken en eutrofiëring
kan veroorzaken.

· 12.3 Bioaccumulatie
Accumuleert zich niet in organismen.
Deze stof is zeer oplosbaar en ontbindend in water.
Fosforzuur ontbindt in water in H3O+, H2PO4–, HPO4- - ionen, die overal in het milieu voorkomen.
Fosforzuur wordt opgenomen in de vorm van fosfaatanionen. Dit anion is een essentiële component van het lichaam.

(Vervolg op blz. 9)
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· 12.4 Mobiliteit in de bodem
Deze stof is zeer oplosbaar en ontbindend in water.
Wanneer het op de bodem lekt, infiltreert fosforzuur neerwaarts en wordt het gedeeltelijk geneutraliseerd door het oplossen
van bodemmateriaal. Wanneer het de grondwaterlaag bereikt, zal het fosforzuur verspreid en verdund zijn. De milieu-
evaluatie moet dus beperkt worden tot het aquatische gedeelte.

· Gedrag in zuiveringsinstallatie:
Fosforzuur is  weinig toxisch voor micro-organismen, aangezien de micro-organismen in waterzuiveringsinstallaties in
essentie worden blootgesteld aan vooral H2PO4- en HPO4- - ionen, die een essentiële voedingsbron vormen, en niet aan het
oorspronkelijke fosforzuur of aan lage pH-waarden.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Geen evaluatie vereist voor anorganische stoffen.
· zPzB: Geen evaluatie vereist voor anorganische stoffen.
· 12.6 Andere schadelijke effecten

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een verlaging van de pH-waarde leiden. Een lage
pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de toepassingsconcentratie verhoogt de pH-
waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar
vormt voor het water.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Kleine hoeveelheden kunnen met behoorlijk veel water verdund en weggespoeld worden. Grotere hoeveelheden moeten
volgens de plaatselijk officiële voorschriften verwerkt worden.

· Europese afvalcatalogus

06 01 04* fosfor- en fosforigzuur

· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt
worden.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
Opruimen volgens de voorschriften van de plaatselijke overheid.

· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

* RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA UN1805
· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR 1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING
· IMDG, IATA PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

(Vervolg op blz. 10)
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· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR

· klasse 8 (C1) Bijtende stoffen
· Etiket 8 
· IMDG, IATA

· Class 8 Bijtende stoffen
· Label 8 
· 14.4 Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Milieugevaren: geen
· Marine pollutant: Neen
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Bijtende stoffen
· Kemler-getal: 80
· EMS-nummer: F-A,S-B
· Segregation groups Acids
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol

en de IBC-code verontreinigingscategorie: z
type schip : 3

· Transport/verdere gegevens:

· ADR
· Tunnelbeperkingscode E 
· VN "Model Regulation": UN 1805 FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8, III

* RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Richtlijn 2000/60 EG (fosfaat)

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen

GHS05 GHS07

· Signaalwoord Gevaar
· Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

(Vervolg op blz. 11)
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· Veiligheidsaanbevelingen
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met

water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan

ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

· Nationale voorschriften:

· Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

· Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

· Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
· Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57 geen
· Registratiestatus (Chemical Inventories):

United States (TSCA) : Opgenomen in de lijst
Canada (DSL) : Opgenomen in de lijst
Australia (AICS) : Opgenomen in de lijst
Japan (ENCS) : Opgenomen in de lijst
Korea (ECL) : Opgenomen in de lijst
Philippines (PICCS) : Opgenomen in de lijst
China (IECSC) : Opgenomen in de lijst
NTP (National Toxicology Program) : Stof is niet opgenomen in de lijst
IARC (International Agency for Research on Cancer) : Stof is niet opgenomen in de lijst

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Regulatory Affairs of ICL fertilizers Products
· Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Bijtend voor metalen – Categorie 1
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B

(Vervolg op blz. 12)
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· Bronnen
REACH Dossier, 2016
REACH CSR, 2016

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
Reden voor herziening: classificatie verandering
De gewijzigde gedeelten zijn in de linkermarge met een asterisk aangeduid.

· Afwijzing van aansprakelijkheid
Hoewel de hier vermelde informatie en aanbevelingen (hierna 'informatie') te goeder trouw worden gegeven en op deze
datum verondersteld worden correct te zijn, spreekt Rotem Amfert Negev Ltd. zich niet uit over hun volledigheid of
nauwkeurigheid. De informatie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de personen die ze ontvangen zelf voorafgaand aan
het gebruik de veiligheid en de geschiktheid voor hun doel bepalen. Rotem Amfert Negev Ltd. is in geen geval aansprakelijk
voor om het even welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie.
OVER DE INFORMATIE OF HET PRODUCT WAAROP ZIJ BETREKKING HEEFT WORDEN GEEN VERKLARINGEN
GEDAAN OF GARANTIES GEGEVEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN GEGEVEN DOEL OF VAN ELKE ANDERE AARD.
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1. ES 1: Productie; Productie van stof 
1.1. Titelgedeelte 
Milieu 

 Productie van stof ERC 1 

Werknemer 

 Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

 Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

 Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

 Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

 Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

 Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) 

PROC 9 

 Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 
 

1.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

1.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 1 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

1.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

Binnengebruik 
 

1.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
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Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

1.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 3 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

1.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

 
1.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

1.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 9 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 
 

1.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

1.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 1 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

1.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 1 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Inademing, lokaal, acuut 0.08 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

1.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 2 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

1.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 3 
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Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.011 
 

1.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 9, PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 
 

1.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.012 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Inademing, lokaal, acuut 0.26 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.012 
 
 

1.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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2. ES 2: Formulering; Formulering van preparaten 
 
2.1. Titelgedeelte 
Milieu 

Formuleren in een mengsel ERC 2 

Werknemer 

Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

 Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

 Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen  

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

Handmatig mengen PROC 19 
 

2.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

2.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 2 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

2.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

Binnengebruik 
 

2.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
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Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

2.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 3 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

2.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
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Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

 

2.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 8a 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

2.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

2.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 9 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

2.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Vermijd het uitvoeren van activiteiten met een blootstelling van meer dan 1 hour per day. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

2.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

2.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 2 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

2.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 1 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Inademing, lokaal, acuut 0.08 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

2.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 8a, PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

2.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 3 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.011 
 

2.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 4,  PROC 5, PROC 9, PROC 15 

10 | P a g e  
 



 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 
 

2.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.012 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Inademing, lokaal, acuut 0.26 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.012 
 
 

2.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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3. ES 3: Gebruik door professionele werknemer; 
Formulering & (her)verpakking van stoffen en 
mengsels;  

 

3.1. Titelgedeelte 
Landbouw, bosbouw en visserij (SU 1) 

Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (geen legeringen) (SU 10) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, buiten);  

ERC 8d, ERC 8a 

wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, binnen) 
 

 

Werknemer 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

Handmatig mengen PROC 19 
 

3.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

3.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

3.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 8b, PROC 9, PROC 
15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag geschikte handschoenen die zijn getest volgens EN374. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

3.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8a 
Product (artikel)-eigenschappen 
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Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag geschikte handschoenen die zijn getest volgens EN374. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 
 

3.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Vermijd het uitvoeren van activiteiten met een blootstelling van meer dan 15 minuten per dag. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag geschikte handschoenen die zijn getest volgens EN374. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

3.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

3.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8e 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

3.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 9 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

3.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 8a, PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.501 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.047 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.501 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.501 

Inademing, lokaal, acuut 1.002 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.501 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.047 
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3.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.011 
 

3.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 9 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

3.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 
 
 

3.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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4. ES 4: Formulering; Formulering in materialen 
 
4.1. Titelgedeelte 
Milieu 

Formuleren in een mengsel ERC 3 

Werknemer 

Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Spuiten in een industriële omgeving PROC 7 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren PROC 14 
Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

 

4.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

4.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 3 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

4.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

Binnengebruik 
 

4.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
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Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

4.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 3 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

4.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 4 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

4.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 14, PROC 8a 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

4.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 7 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
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4.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

4.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 9 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

4.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
4.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 3 

 
De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 

 

4.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 1 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Inademing, lokaal, acuut 0.08 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

4.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 8a 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 
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Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

4.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 3 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.011 
 

4.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 5 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 
 

4.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 7 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.48 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.045 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.48 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.48 

Inademing, lokaal, acuut 0.96 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.48 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.045 
 
 

4.3.7.  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.012 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Inademing, lokaal, acuut 0.26 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.012 
 

4.3.8.  Blootstelling van werknemers: PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 

4.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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5. ES 5: Gebruik op industriële locatie; Industrieel 
gebruik dat leidt tot de productie van een andere stof 
(gebruik van tussenproducten); Chemische synthese; 

 
5.1. Titelgedeelte 
Tussenproducten (PC 19) 

Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) (SU 8) 

Vervaardiging van fijnere chemische stoffen (SU 9) 

Milieu 

Gebruik van tussenproduct ERC 6a 

Werknemer 

Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren PROC 14 
Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

 

5.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

5.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 6a 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

5.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

Binnengebruik 

20 | P a g e  
 



 

5.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

5.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 3 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

5.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

5.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8a, PROC 14 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

5.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

5.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 9 
Product (artikel)-eigenschappen 
Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
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Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 
 

5.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

5.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 6a 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

5.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 1 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Inademing, lokaal, acuut 0.08 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

5.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 8a 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

5.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 3 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.011 
 

5.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 
 
 

5.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.012 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Inademing, lokaal, acuut 0.26 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.012 
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5.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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6. ES 6: Gebruik op industriële locatie; Industrieel 
gebruik van reactieve verwerkingsmiddelen; Chemische 
synthese ; 

 

6.1. Titelgedeelte 
Tussenproducten (PC 19) 

Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) (SU 8) 

Vervaardiging van fijnere chemische stoffen (SU 9) 

Milieu 

Gebruik van tussenproduct ERC 6b 

Werknemer 

Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren PROC 14 
Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

 

6.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

6.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 6b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

6.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

Binnengebruik 
 

6.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2
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Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

6.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 3 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 

6.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

6.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8a, PROC 14 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

6.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

6.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 9 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Gebruik in semi-gesloten proces met kans op blootstelling 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
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Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
 
 

6.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

6.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 6b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

6.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 1 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.04 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Inademing, lokaal, acuut 0.08 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.04 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

6.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 8a 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.037 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.401 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Inademing, lokaal, acuut 0.802 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.401 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.037 
 

6.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 3 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.011 
 

6.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 

 

6.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.012 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Inademing, lokaal, acuut 0.26 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.012 
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6.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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7. ES 7: Gebruik op industriële locatie; Gebruik bij 
behandeling van metalen en niet-metalen oppervlakken, die 
geen deel gaan uitmaken van een artikel/ wat leidt tot 
opname in artikelen; Toepassingen van 
oppervlaktebehandeling ;  

 

7.1. Titelgedeelte 
Basismetalen en legeringen (PC 7) 

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken (PC 14)  

Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken (PC 15) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen (SU 14) 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15)   

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik       
(SU 17) 

Milieu 

Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in 
of op voorwerp) / Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in of op voorwerp 
 

ERC 4 / ERC 5 

Werknemer 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Spuiten in een industriële omgeving PROC 7 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten 
Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren                   
Gebruik van brandstoffen  

PROC 13 
PROC 14 
PROC 16 
 

 
 
 

Handmatig mengen PROC 19 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen PROC 21 

Fabricage en verwerken van mineralen en/of metalen bij hogere temperaturen PROC 22 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 

Overige hittebewerking van metalen PROC 25 
 

7.2. Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
7.2.1. Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 4, ERC 5 

 
Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
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7.2.2. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 16, 
PROC 19 

 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 
 

7.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 7 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

7.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
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Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 

 

7.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 22, PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 
 

7.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 25 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 90.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

7.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

7.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 4, ERC 5 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

7.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 2 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.002 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

7.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 
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14, PROC 16 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.02 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

7.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 
19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

7.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 7 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

7.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 21, PROC 22, PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.013 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.14 

Inademing, lokaal, acuut 0.56 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.28 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.013 
 

7.3.7.  Blootstelling van werknemers: PROC 25 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.07 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.07 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.07 

Inademing, lokaal, acuut 0.28 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.14 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

7.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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8. ES 8: Gebruik op industriële locatie; Gebruik bij 
behandeling van metalen en niet-metalen oppervlakken 
als verwerkingsmiddel;; Toepassingen van 
oppervlaktebehandeling ;  

 
8.1 Titelgedeelte 

Basismetalen en legeringen (PC 7) 

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken (PC 14)  

Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken (PC 15) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen (SU 14) 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15)         

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik.           
(SU 17) 
Milieu 

Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of 
op voorwerp) 

ERC 6b 

Werknemer 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Spuiten in een industriële omgeving PROC 7 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren PROC 14 
Handmatig mengen PROC 19 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen PROC 21 

Fabricage en verwerken van mineralen en/of metalen bij hogere temperaturen PROC 22 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 

Overige hittebewerking van metalen PROC 25 
 

8.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
8.2.1   Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 6b 

 
Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

8.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 2, PROC 3, PROC 4,  
PROC 5, PROC 8a, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 19 
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Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

8.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 7 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 
 

8.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

8.2.5 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 
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Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 
 

8.2.6 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 22, PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt. 
 

8.2.7 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 25 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 
Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 90.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

8.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

8.3.2 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 6b 
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De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

8.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 2 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.002 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

8.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 3, PROC 9, PROC 13, PROC 14 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.02 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

8.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 
19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

8.3.6  Blootstelling van werknemers: PROC 7 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.48 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.045 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.48 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.48 

Inademing, lokaal, acuut 0.96 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.48 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.045 
 

8.3.7  Blootstelling van werknemers: PROC 8b 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.012 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.13 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Inademing, lokaal, acuut 0.26 mg/m³ (Externe tool: ART 1.0) 0.13 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.012 
 

8.3.8  Blootstelling van werknemers: PROC 21, PROC 22, PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.013 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.14 

Inademing, lokaal, acuut 0.56 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.28 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.013 
 

8.3.9  Blootstelling van werknemers: PROC 25 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.07 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.07 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.07 
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Inademing, lokaal, acuut 0.28 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.14 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

8.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de grenzen 
die zijn ingesteld door de ES 
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9 ES 9: Gebruik door professionele werknemer; Gebruik bij 
behandeling van metalen en niet-metalen oppervlakken; 
Toepassingen van oppervlaktebehandeling ;  

 

9.1 Titelgedeelte 
Basismetalen en legeringen (PC 7) 

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken (PC 14)  

Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken (PC 15) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen (SU 14) 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15)  

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik.       
(SU 17) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of                ERC 8e, ERC 8b 
op voorwerp, buiten); wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel  
(geen opname in of op voorwerp, binnen) 
Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of          ERC 8d, ERC 8a 
op voorwerp, buiten); wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel  
(geen opname in of op voorwerp, binnen) 
 Werknemer 

Mengen in discontinue processen                                                                                         PROC 5  

Met roller of kwast aanbrengen                                                                                             PROC 10 

Spuiten buiten industriële omgevingen                                                                                 PROC 11 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten                                    PROC 13                                                      
Handmatig mengen                                                                                                                PROC 19  

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen            PROC 21  

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen                                                      PROC 23 

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of voorwerpen              PROC 24 
verbonden stoffen         
 

9.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
9.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b, ERC 8d, ERC 8a 

 
            Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

9.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 10 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

9.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 11, PROC 13, PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

9.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

9.2.5 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 
Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 
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Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

9.2.6 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 24 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 75.0 % 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt. 

9.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
9.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b, ERC 8d, ERC 8a 

 
De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 

9.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 5 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.06 

Inademing, lokaal, acuut 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.06 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

9.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Inademing, lokaal, acuut 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

9.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 11 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.056 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Inademing, lokaal, acuut 1.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.056 
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9.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 21 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.3 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.028 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.3 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.3 

Inademing, lokaal, acuut 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.3 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.028 

9.3.6  Blootstelling van werknemers: PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.18 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.017 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.18 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.18 

Inademing, lokaal, acuut 0.72 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.36 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.017 

9.3.7  Blootstelling van werknemers: PROC 24 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.45 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.042 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.45 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.45 

Inademing, lokaal, acuut 1.8 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.9 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.042 

9.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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10 ES 10: Gebruik door professionele werknemer; 
Gebruik bij behandeling van metalen en niet-metalen 
oppervlakken; Toepassingen van oppervlaktebehandeling ;  

 
10.1 Titelgedeelte 
Basismetalen en legeringen (PC 7) 

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken (PC 14)  

Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken (PC 15) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen (SU 14) 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15)  

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik.       
(SU 17) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten);  ERC 8f, ERC 8c 
wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) 
 

 
Werknemer 

Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Spuiten buiten industriële omgevingen PROC 11 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Handmatig mengen PROC 19 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen PROC 21 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of voorwerpen 
verbonden stoffen 

PROC 24 

   

10.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

10.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8f, ERC 8c 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

10.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 10 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
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10.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 11, PROC 13, PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

10.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

10.2.5 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
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Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 

 

10.2.6 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 24 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 75.0 % 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt. 
 

12.3. Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

12.3.1. Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8f, ERC 8c 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

12.3.2.  Blootstelling van werknemers: PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Inademing, lokaal, acuut 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

12.3.3.  Blootstelling van werknemers: PROC 11 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.056 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Inademing, lokaal, acuut 1.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.056 
 

12.3.4.  Blootstelling van werknemers: PROC 21 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.3 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.028 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.3 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.3 

Inademing, lokaal, acuut 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.3 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.028 
 

12.3.5.  Blootstelling van werknemers: PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.18 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.017 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.18 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.18 
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Inademing, lokaal, acuut 0.72 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.36 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.017 
 

12.3.6.  Blootstelling van werknemers: PROC 24 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.15 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.014 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.15 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.15 

Inademing, lokaal, acuut 0.6 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.3 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.014 
 

12.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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11 ES 11: Levensduur (werknemer op industriële 
locatie); Levensduur van metalen en niet-metalen 
artikelen die zijn behandeld met fosforzuur; 
Toepassingen van oppervlaktebehandeling ;  

 
11.1 Titelgedeelte 
Basismetalen en legeringen (PC 7) 

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken (PC 14)  

Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken (PC 15) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen (SU 14) 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15)  

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik. 

(SU 17)  

Machines, mechanische apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen (AC 2) 

Producten van metaal (AC 7) 
Milieu 

Verwerken van voorwerpen op industriële locaties met hoge vrijgave;                               ERC 12b, ERC 12a               
 Verwerken van voorwerpen op industriële locaties met lage vrijgave 
 Werknemer 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen            PROC 21 

Fabricage en verwerken van mineralen en/of metalen bij hogere temperaturen          PROC 22  

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen                                    PROC 23 

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of                                   PROC 24 
voorwerpen verbonden stoffen                       

 

11.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

11.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 12b, ERC 12a 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

11.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 
 

11.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 22 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

11.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 23, PROC 24 
 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 
Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een goede norm van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt. 
 

11.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

11.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 12b, ERC 12a 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

11.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 21 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.02 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.02 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.02 
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Inademing, lokaal, acuut 0.08 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.04 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

11.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 22 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.2 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.019 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.2 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.2 

Inademing, lokaal, acuut 0.8 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.4 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.019 
 

11.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.013 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.14 

Inademing, lokaal, acuut 0.56 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.28 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.013 
 

11.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 24 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.013 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.14 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.14 

Inademing, lokaal, acuut 0.56 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.28 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.013 
 

11.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES
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12 ES 12: Levensduur (professionele werknemer); 
Levensduur van metalen en niet-metalen artikelen die 
zijn behandeld met fosforzuur, professionele omgeving; 
Toepassingen van oppervlaktebehandeling ;  

 
12.1 Titelgedeelte 
Basismetalen en legeringen (PC 7) 

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken (PC 14)  

Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken (PC 15) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen (SU 14) 

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15)            

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik. 

(SU 17)  

Machines, mechanische apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen (AC 2) 

Producten van metaal (AC 7) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen); ERC 11a, ERC 10a 
Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (buiten) 
 Werknemer 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen PROC 21 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of voorwerpen               PROC 24 
verbonden stoffen  

 

12.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

12.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 11a, ERC 10a 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

12.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 
 

12.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

12.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 24 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 75.0 % 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

12.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

12.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 11a, ERC 10a 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

12.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 21, PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.06 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 
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Inademing, lokaal, lange termijn 0.06 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.06 

Inademing, lokaal, acuut 0.24 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.12 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

12.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 24 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.15 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.014 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.15 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.15 

Inademing, lokaal, acuut 0.6 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.3 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.014 
 

12.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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13 ES 13: Gebruik op industriële locatie; Gebruik in 
reinigingsmiddelen; Reinigingsmiddelen ;  

13.1 Titelgedeelte 
Biociden (PC 8)  

Glansmiddelen en wasmengsels (PC 31) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35)  

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Overige (PC 0) 

Vervaardiging van voedingsmiddelen (SU 4) 

Gezondheidszorg (SU 20) 

Overige (SU 0) 

Milieu 

Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of 
op voorwerp) 
Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in 
of op voorwerp)  
Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie 

ERC 6b 
 
ERC 4 
 
ERC 7 

Werknemer 

Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC 3 

Chemische productie met kans op blootstelling PROC 4 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Spuiten in een industriële omgeving PROC 7 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Handmatig mengen PROC 19 

 

13.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
13.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 6b, ERC 4, ERC 7 

 
Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 

 

13.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1, PROC 2, PROC 3, 
PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 
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Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

13.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 7 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

13.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

13.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 6b, ERC 4, ERC 7 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

13.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 1, PROC 2 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.002 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

13.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 13 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.006 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.006 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.012 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

13.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 
19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Inademing, lokaal, acuut 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
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13.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 7 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.056 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Inademing, lokaal, acuut 1.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.056 
 

13.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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14 ES 14: Gebruik door professionele werknemer; 
Wasmiddel en reinigingsmiddel; Reinigingsmiddelen ;  

 
14.1 Titelgedeelte 
Biociden (PC 8)  

Glansmiddelen en wasmengsels (PC 31) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Overige (PC 0) 

Gezondheidszorg (SU 20) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, buiten);  
wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, binnen) 
 

ERC 8d, ERC 8a 
 

 
 
 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, buiten);  
wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, binnen) 
 

 ERC 8e, ERC 8b 

Werknemer 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Spuiten buiten industriële omgevingen PROC 11 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Handmatig mengen PROC 19 
 

14.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

14.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

14.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 
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Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

14.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 11 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 25 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

14.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

14.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

14.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 5 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.06 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.06 

Inademing, lokaal, acuut 0.12 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.06 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

  Blootstelling van werknemers: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, 
PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.03 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.03 

Inademing, lokaal, acuut 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.3 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

14.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 11 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.056 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Inademing, lokaal, acuut 1.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.056 
 

14.4 Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
 

57 | P a g e  
 



 

15 ES 15:Consumentengebruik; Poetsmiddelen en 
wasmengsels; Reinigingsmiddelen  

 

15.1 Titelgedeelte 
Biociden (PC 8)  

Glansmiddelen en wasmengsels (PC 31) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Overige (PC 0) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of          ERC 8d, ERC 8a 
op voorwerp, buiten);  
wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel  
(geen opname in of op voorwerp, binnen) 
 Consumenten 

Glansmiddelen en wasmengsels  PC 31 
 

15.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
15.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a 

 
Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 

 

15.2.2 Beheersing van blootstelling van consumenten: PC 31 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 0.1 g/g 

Oralee blootstelling wordt niet relevant geacht. 

Polishes, spray (furniture, shoes) 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik van tot 30.0 g/voorval 

Dekt gebruik van tot 1.0 voorvallen/dag 

Metingen gerelateerd aan informatie en gedragsadvies aan consumenten, inclusief persoonlijke 
bescherming en hygiëne 

Betreft gebruik door volwassenen 
 

15.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

15.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 

15.3.2 Blootstelling van consumenten: PC 31 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.16 mg/m³ (Externe tool: AISE REACT) 0.035 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.16 mg/m³ (Externe tool: AISE REACT) 0.444 

Orale, systemisch, lange termijn 0 mg/kg bw/day (Externe tool: AISE REACT) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.035 

15.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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16 ES 16: Consumentengebruik; Consumentengebruik 
van was- en reinigingsproducten; Reinigingsmiddelen 
 

16.1 Titelgedeelte 
Biociden (PC 8)  

Glansmiddelen en wasmengsels (PC 31) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Overige (PC 0) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of         ERC 8d, ERC 8a 
op voorwerp, buiten);  
wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of  
op voorwerp, binnen) 
 Consumenten 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) PC 35 
 

16.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
16.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a 

 
Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 

 

16.2.2 Beheersing van blootstelling van consumenten: PC 35 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 0.1 g/g 

Oralee blootstelling wordt niet relevant geacht. 

Reinigingsmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, 
metaalreinigers) 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik van tot 16.2 g/voorval 

Dekt gebruik van tot 1.0 voorvallen/dag 

Metingen gerelateerd aan informatie en gedragsadvies aan consumenten, inclusief persoonlijke 
bescherming en hygiëne 

Betreft gebruik door volwassenen 
 

16.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
16.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8d, ERC 8a 

 
De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 

16.3.2 Blootstelling van consumenten: PC 35 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: Consexpo 4.1) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: Consexpo 4.1) 0.029 

Orale, systemisch, lange termijn 0 mg/kg bw/day (Externe tool: Consexpo 4.1) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 

16.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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17 ES 17: Consumentengebruik; 
Consumentengebruik van was- en 
reinigingsproducten; Reinigingsmiddelen 

17.1 Titelgedeelte 
Biociden (PC 8)  

Glansmiddelen en wasmengsels (PC 31) 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Overige (PC 0) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of                 ERC 8e, ERC 8b 
op voorwerp, buiten); wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel  
(geen opname in of op voorwerp, binnen) 
 Consumenten 

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) PC 35 
 

17.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
17.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 

 
Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 

17.2.2 Beheersing van blootstelling van consumenten: PC 35 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 0.15 g/g 

Oralee blootstelling wordt niet relevant geacht. 

Reinigingsmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, 
metaalreinigers) 

Niet spuiten 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik van tot 110.0 g/voorval 

Dekt gebruik van tot 1.0 voorvallen/dag 

Metingen gerelateerd aan informatie en gedragsadvies aan consumenten, inclusief persoonlijke 
bescherming en hygiëne 

Betreft gebruik door volwassenen 
 

17.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
17.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 

 
De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 

17.3.2 Blootstelling van consumenten: PC 35 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.069 mg/m³ (Externe tool: Consexpo 4.1) 0.015 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.069 mg/m³ (Externe tool: Consexpo 4.1) 0.191 

Orale, systemisch, lange termijn 0 mg/kg bw/day (Externe tool: Consexpo 4.1) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.015 

17.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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18 ES 18: Gebruik op industriële locatie; 
Verwerkingsmiddel in chemische industrie en andere 
industrieën; Gebruik op industriële locatie; 
Verwerkingsmiddel in chemische industrie en andere 
industrieën, wat leidt tot opname in artikelen; 
Chemische industrie ; PC 1; PC 9a; PC 9b; PC 13; PC 
19; PC 20; PC 21; PC 23; PC 24; 

    PC 25; PC 26; PC 32; PC 33; PC 34; PC 35; PC 37; PC 39; 
    SU 4; SU 8; SU 9; SU 11; SU 16; SU 19 

 
18.1 Titelgedeelte 

Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC 1) 

Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen (PC 9a) 

Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei (PC 9b) 

Brandstoffen (PC 13) 

Tussenproducten (PC 19) 

Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen (PC 20) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Producten voor het behandelen van leer (PC 23)  

Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen (PC 24) 

Metaalbewerkingsvloeistoffen (PC 25) 

Papier- en kartonbehandelingsproducten (PC 26) 

Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen (PC 32) 

Halfgeleiders (PC 33) 

Textielverstoffen en impregneerproducten; (PC 34)  

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Chemische stoffen voor dewaterzuivering (PC 37)  

Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten (PC 39)  

Vervaardiging van voedingsmiddelen (SU 4) 

Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) (SU 8) 

Vervaardiging van fijnere chemische stoffen (SU 9) 

Manufacture of rubber products (SU 11) 

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Bouwnijverheid (SU 19) 

Milieu 

Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie                                 ERC 4 
(geen opname in of op voorwerp)                      
Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie                                      ERC 6b 
(geen opname in of op voorwerp)  
Gebruik van reactieve procesregulator in polymerisatieprocessen op                                   ERC 6d 
industriële locatie (al dan niet opname in of op voorwerp) 
Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie                                                   ERC 7 

Werknemer 

61 | P a g e  
 



 
Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering)                                                  PROC 1  

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling            PROC 2  

Gebruik in gesloten batchproces (synthese of formulering)                                                  PROC 3  

Chemische productie met kans op blootstelling                                                                     PROC 4 

Mengen in discontinue processen                                              PROC 5  

Spuiten in een industriële omgeving                                                                                      PROC 7 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in                                   PROC 8a 

niet-gespecialiseerde voorzieningen          

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in                                   PROC 8b 

gespecialiseerde voorzieningen 

 Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde                    PROC 9 

vullijn, inclusief wegen) 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

Fabricage en verwerken van mineralen en/of metalen bij hogere temperaturen PROC 22 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 
 

18.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

18.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7 
 

            Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

18.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1, PROC 2, PROC 3, 
PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

18.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 7 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 
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Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

18.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 22, PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 90.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt. 
 

18.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

18.3.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

18.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 1, PROC 2 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.002 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

18.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.02 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

18.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 13 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
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18.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 7 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

18.3.6  Blootstelling van werknemers: PROC 22, PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

18.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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19 ES 19: Gebruik door professionele werknemer; 
Laboratoriumgebruik; Chemische industrie ;  

 
19.1 Titelgedeelte 
Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC 1) 

Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen (PC 9a) 

Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei (PC 9b) 

Brandstoffen (PC 13) 

Tussenproducten (PC 19) 

Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen (PC 20) 

Laboratoriumchemicaliën (PC 21) 

Producten voor het behandelen van leer (PC 23)  

Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen (PC 24) 

Metaalbewerkingsvloeistoffen (PC 25) 

Papier- en kartonbehandelingsproducten; (PC 26) 

Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen (PC 32) 

Halfgeleiders (PC 33) 

Textielverstoffen en impregneerproducten; (PC 34)  

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) (PC 35) 

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten (PC 39) 

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (SU 24) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in                     ERC 8b 
of op voorwerp, binnen)  

Werknemer 

Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 
 

19.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

19.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

19.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 15 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
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19.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 

 

19.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

19.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.02 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

19.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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20 ES 20: Gebruik door professionele werknemer; 
Bouwtoepassingen; bouwsector ; PC 20; PC 0; SU 19 

 
20.1 Titelgedeelte 
Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen (PC 20) 

Overige (PC 0) 

Bouwnijverheid (SU 19) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, buiten); wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname 
in of op voorwerp, binnen) 
 

ERC 8e, ERC 8b 

  
Werknemer 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Spuiten buiten industriële omgevingen PROC 11 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Handmatig mengen PROC 19 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen PROC 21 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 
 

20.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

20.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

20.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 10, PROC 13, 
PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

20.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 11 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Vermijd het uitvoeren van activiteiten met een blootstelling van meer dan 4 uur per day. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 
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Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

20.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 
 

20.2.5 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
k    ifi i  d    h fd k 8  d  SDS  specification, refer to section 8 of the SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

20.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

20.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
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De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

20.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 5 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

20.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 10, PROC 19, PROC 13 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

20.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 11 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.056 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.6 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Inademing, lokaal, acuut 1.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.6 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.056 

20.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 21, PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.15 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.014 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.15 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.15 

Inademing, lokaal, acuut 0.6 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.3 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.014 
 

20.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 

69 | P a g e  
 



 

21 ES 21: Levensduur (professionele werknemer); 
Levensduur van constructie artikelen die fosforzuur; 
Bouwsector ; 

 

21.1 Titelgedeelte 
Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen (PC 20) 

Overige (PC 0) 

Manufacture of Overige non-metallic mineral products, e.g. plasters, cement (SU 13) 

Bouwnijverheid (SU 19) 

Steen, gips, cement, glazen en keramische voorwerpen (AC 4) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen); ERC 11a, ERC 10a 
Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (buiten) 
 
Werknemer 

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen PROC 21 

Open bewerking en overdracht bij hogere temperaturen PROC 23 
 

21.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

21.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 11a, ERC 10a  
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

21.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 21 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 
 

21.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 23 
Product (artikel)-eigenschappen 
Beperk het gehalte van de stof in het product tot 5 %. 

Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 
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Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 95.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 
 

21.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

21.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 11a, ERC 10a 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

21.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 21 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.03 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.03 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.03 

Inademing, lokaal, acuut 0.12 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.06 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

21.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 23 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.03 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.03 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.03 

Inademing, lokaal, acuut 0.12 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.06 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

21.4 Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen 
de grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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22 ES 22: Gebruik op industriële locatie; Gebruik bij 
water- en afvalwaterzuivering; afvalwaterzuivering ;  

 
22.1 Titelgedeelte 
Warmtetransportvloeistoffen (PC 16) 

Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen (PC 20) 

Wateronthardingsmiddelen (PC 36) 

Chemische stoffen voor de waterzuivering (PC 37) 

Elektriciteit, stoom, gas- en watervoorziening en afvalwaterzuivering (SU 23) 

Milieu 

Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in 
of op voorwerp) 

ERC 4 
 

 
Gebruik van tussenproduct    

 
  ERC 6a 

Werknemer 

Gebruik in gesloten proces, geen waarschijnlijkheid van blootstelling PROC 1 

Gebruik in gesloten, ononderbroken proces met incidentele beheerste blootstelling PROC 2 

Kalandeerbewerkingen PROC 6 

Spuiten in een industriële omgeving PROC 7 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 
 

PROC 9 

Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren PROC 14 
Handmatig mengen PROC 19 

Fabricage en verwerken van mineralen en/of metalen bij hogere temperaturen PROC 22 

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur PROC 26 
 

22.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

22.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 4, ERC 6a 
 

            Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

22.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 1, PROC 2, PROC 8b, 
PROC 9,PROC 14, PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
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22.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 6 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 

Beslaat gebruik bij omgevingstemperatuur. 
 

22.2.4 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 7 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag een ademhalingsapparaat met een minimumefficiëntie van 90.0 %; Voor meer specificaties wordt 
verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
k    ifi i  d    h fd k   d   specification, refer to section 8 of the SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

22.2.5 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 22 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Beslaat alleen vaste producten.. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 90.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Binnengebruik 
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Beslaat gebruik bij temperaturen onder het smeltpunt.. 

 

22.2.6 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 26 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Beslaat materialen zonder of met een lage stoffigheid (bijv. pellets, korrels, suiker, zout). 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur) . 

Lokale uitlaatventilatie - efficiëntie van tenminste 0.0 % 

Geavanceerde (industriële) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

22.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

22.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 4, ERC 6a 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

  Blootstelling van werknemers: PROC 1, PROC 2 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.001 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.002 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

  Blootstelling van werknemers: PROC 6, PROC 22 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.4 mg/m³ (TRA Werknemers 3.0) 0.2 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

22.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 7 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

  Blootstelling van werknemers: PROC 8b, PROC 9, PROC 14 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.02 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 
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Gecombineerde routes, systemisch, lange 

ij  
 < 0.01 

 

22.3.6  Blootstelling van werknemers: PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

22.3.7  Blootstelling van werknemers: PROC 26 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.27 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.025 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.27 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.27 

Inademing, lokaal, acuut 0.54 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.27 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.025 
 

24.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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23 ES 23: Gebruik door professionele 
werknemer; Use of Meststoffen containing 
phosphoric acid; Meststoffen; PC 12; SU 1 

 

23.1 Titelgedeelte 
Meststoffen (PC 12) 

Landbouw, bosbouw en visserij (SU 1) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, buiten);  

ERC 8e, ERC 8b 

wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, binnen) 
 

 

Werknemer 

Mengen in discontinue processen PROC 5 
Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8a 

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde 
voorzieningen 

PROC 8b 

Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, 
inclusief wegen) 

PROC 9 

Spuiten buiten industriële omgevingen PROC 11 

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten PROC 13 

Gebruik als laboratoriumreagens PROC 15 

Handmatig mengen PROC 19 
 

23.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

23.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

23.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 9, PROC 13, PROC 15, PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

23.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 11 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
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Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 

Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS.. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Zorg ervoor dat de activiteit buiten wordt uitgevoerd. 
 

23.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

23.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

23.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 5 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Inademing, lokaal, acuut 0.2 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.1 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

  Blootstelling van werknemers: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

23.3.4  Blootstelling van werknemers: PROC 11 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.45 mg/m³ (Externe tool: Liquid UK POEM v07) 0.042 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.45 mg/m³ (Externe tool: Liquid UK POEM v07) 0.45 

Inademing, lokaal, acuut 0.9 mg/m³ (Externe tool: Liquid UK POEM v07) 0.45 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 0.042 
 

23.3.5  Blootstelling van werknemers: PROC 15 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.01 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Inademing, lokaal, acuut 0.02 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange 
ij  

 < 0.01 
 

23.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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24 ES 24: Consumentengebruik; Meststoffen; Meststoffen 
 
24.1 Titelgedeelte 
Meststoffen (PC 12) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of                 ERC 8e, ERC 8b 
op voorwerp, buiten); 
wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of 
 op voorwerp, binnen) 
   Consumenten 

Meststoffen PC 12 
 

24.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

24.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

24.2.2 Beheersing van blootstelling van consumenten: PC 12 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 0.1 g/g 

Oralee blootstelling wordt niet relevant geacht.. 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 0.25 g/g 

Meststoffen; Gazon- en tuinpreparaten 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik van tot 5000 g/voorval 

Metingen gerelateerd aan informatie en gedragsadvies aan consumenten, inclusief persoonlijke 
bescherming en hygiëne 

Betreft gebruik door volwassenen 

Dekt buitengebruik. 
 

24.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

24.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

24.3.2 Blootstelling van consumenten: PC 12 
 

Beschrijving van het product / article / activiteit gedekt: Meststoffen 

Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.025 mg/m³ (Externe tool: Liquid UK POEM v07) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.025 mg/m³ (Externe tool: Liquid UK POEM v07) 0.069 

Orale, systemisch, lange termijn 0 mg/kg bw/day (TRA Consumentens 3.1) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange termijn  < 0.01 

 

24.4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the 
boundaries set by the ES 
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25 ES 25: Gebruik door professionele werknemer; 
Soldeerhulpmiddel: gebruik van fosforzuur als 
fluxmiddel voor solderen. ; soldeerhulpmiddelen;  

 
25.1 Titelgedeelte 
Las- en soldeerproducten, vloeimiddelen (PC 38)  

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (SU 15) 

Vervaardiging van computers, elektronische en optische producten, elektrische apparatuur (SU 16) 

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of                 ERC 8e, ERC 8b 
op voorwerp, buiten);  
wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of  
op voorwerp, binnen) 
 Werknemer 

Met roller of kwast aanbrengen PROC 10 

Handmatig mengen PROC 19  
 

25.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

25.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

25.2.2 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 10 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 
Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 
Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag geschikte handschoenen die zijn getest volgens EN374. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 
 

25.2.3 Beheersing van blootstelling van werknemers: PROC 19 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beslaat percentage stof in het product van tot 100 %. 

Gebruikte hoeveelheid (of bevat in artikelen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt dagelijkse blootstellingen van tot 8 uur. 
Technische en organisatorische condities en maatregelen 

Zorg voor een basisnorm van algemene ventilatie (1 tot 3 luchtwisselingen per uur). 

Standaard (professionele) blootstellingbeheersingen verondersteld. 

Condities en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie 

Draag chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) in combinatie met basistraining voor 
werknemers; Voor meer specificaties wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de SDS. 

Overige condities die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 
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Veronderstelt een procestemperatuur van tot 40.0 °C 

 

25.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

25.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

25.3.2  Blootstelling van werknemers: PROC 10 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange termijn  < 0.01 
 

25.3.3  Blootstelling van werknemers: PROC 19 
Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.05 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Inademing, lokaal, acuut 0.1 mg/m³ (Externe tool: MEASE) 0.05 

Gecombineerde routes, systemisch, lange termijn  < 0.01 
 

25.4 Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen 
de grenzen die zijn ingesteld door de ES

80 | P a g e  
 



 

26 ES 26: Consumentengebruik; Las- en 
soldeerproducten, (met fluxcoatings of fluxkernen), 
fluxproducten; soldeerhulpmiddelen 

 
26.1 Titelgedeelte 
Las- en soldeerproducten, vloeimiddelen (PC 38)  

Milieu 

Wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, buiten);  

ERC 8e, ERC 8b 

wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op 
voorwerp, binnen) 
 

 

Consumenten 

Las- en soldeerproducten, vloeimiddelen PC 38 
 

26.2 Gebruikscondities die van invloed zijn op blootstelling 
 

26.2.1 Beheersing van blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

Beheersing van blootstelling van het milieu niet vereist. 
 

26.2.2 Beheersing van blootstelling van consumenten: PC 38 
Product (artikel)-eigenschappen 

Beperk het gehalte van de stof in het product tot 0.1 g/g 

Oralee blootstelling wordt niet relevant geacht. 

Niet spuiten 

Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik van minder dan eenmaal per maand 

Dekt gebruik van tot 5.0 g/voorval 

Metingen gerelateerd aan informatie en gedragsadvies aan consumenten, inclusief persoonlijke 
bescherming en hygiëne 

Betreft gebruik door volwassenen 
 

26.3 Geschatte blootstelling en verwijzing naar de bron 
 

26.3.1 Vrijgave in en blootstelling van het milieu: ERC 8e, ERC 8b 
 

De vrijgave in en blootstelling van het milieu is niet relevant. 
 

26.3.2 Blootstelling van consumenten: PC 38 
 

Beschrijving van het product / article / activiteit gedekt: Vloeibare oplossingen van fosforzuur als vloeimiddelen 

Blootstellingsroute en type effecten Geschatte blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0.029 mg/m³ (TRA Consumentens 3.1) < 0.01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0.029 mg/m³ (TRA Consumentens 3.1) 0.082 

Orale, systemisch, lange termijn 0 mg/kg bw/day (TRA Consumentens 3.1) < 0.01 

Gecombineerde routes, systemisch, lange termijn  < 0.01 

26.4. Begeleiding van DU om te evalueren of hij werkt binnen de 
grenzen die zijn ingesteld door de ES 
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