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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII 
1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : Triethylenetetramine ( TETA ) 
 
Numele substanţei : Triethylenetetramine linear, cyclic and branched 
Nr. Index : 612-059-00-5 

 
 
Număr de înregistrare 
REACH 

: 01-2119487919-13-0003 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

:  Utilizare (utilizări) specifică (specifice):  Consultaţi anexa 
ataşată cu scenariul de 
expunere.  

 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea : Akzo Nobel Functional Chemicals AB 
SE  444 85  Stenungsund 
Sweden  
 

Telefon : +4630385000 
Fax :  
Adresa electronică (e-mail) : Regulatory.AffairsSE@akzonobel.com 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 

Număr de telefon care poate 
fi apelat în caz de urgenţă 

: +31 570679211 (Fax. +31 570679801)                               
Akzo Nobel Chemicals, Deventer, NL                              
China: 0532 83889090 

 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 
  Toxicitate acută, 4, H302 
  Toxicitate acută, 4, H312 
  Corodarea pielii, 1B, H314 
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  Sensibilizarea pielii, 1, H317 
  Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, 3, H412 
 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
Simboluri de pericol:  Coroziv 
  Nociv 
 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Simbol(uri) :     

 
Cuvânt de avertizare : Pericol 

 
Fraze de pericol : H302 + H312 Nociv în caz de înghiţire sau în contact 

cu pielea 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi 

lezarea ochilor. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte 

pe termen lung. 
 

Fraze de precauţie : Prevenire:  
P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ 

ceaţa/ vaporii/ spray-ul. 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ 

îmbrăcăminte de protecţie/ echipament 
de protecţie a ochilor/ echipament de 
protecţie a feţei. 

Răspuns:  
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau 

părul): scoateţi imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi 
pielea cu apă/ faceţi duş. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi 
cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, 
dacă este cazul şi dacă acest lucru se 
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să 
clătiţi. 

P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic. 

 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 Triethylenetetramine 112-24-3 
 
Etichetare conformă cu Directivele CE (67/548/CEE)
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Simbol(uri) : 
 C Coroziv 

 
Fraza(e) indicând R (risc) : R21/22 Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire. 

R34 Provoacă arsuri. 
R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu 

pielea. 
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate 

provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic. 

 
Frază(e) S : S24 A se evita contactul cu pielea. 

S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat 
cu multă apă şi consultaţi medicul. 

S36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie 
corespunzător, mănuşi şi mască de 
protecţie pentru ochi/faţă. 

S45 În caz de accident sau simptome de boală, 
consultaţi imediat medicul (Dacă este 
posibil, i se va arăta eticheta). 

S61 A se evita aruncarea în mediul 
înconjurător. A se consulta instrucţiunile 
speciale/fişa de securitate. 

 
 
Această substanţă este clasată şi etichetată conform cu anexa nr.1 a directivei 67/548/CEE, 
modificată. 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:
• Triethylenetetramine 
 

2.3 Alte pericole 

 
Nu sunt disponibile date suplimentare. 
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3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
3.1 Substanţe 

Nr. CAS : 90640-67-8 
 
Substanţă periculoasă

Denumire chimică 
PBT 
vPvB 
OEL 

Nr. CAS 
Nr.CE 

Nr. REACH 

Clasificare 

(REGULAMENTUL 
(CE) NR. 1272/2008) 

Clasificare 
(67/548/CEE) 

Concentraţie 
[%] 

Triethylenetetramine  112-24-3 
203-950-6  
01-
2119487919-
13 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

C; R34 
Xn; R21/22 
R43 
R52-R53 
 

100 

 
 
Următoarele substanţe au mai multe numere CAS 
Triethylenetetramine : 90640-67-8 
 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
Lista substanţelor ce prezintă o preocupare deosebită care urmează a face obiectul unei 
proceduri de autorizare 
Lista substanţelor ce prezintă 
o preocupare deosebită care 
urmează a face obiectul unei 
proceduri de autorizare 

: Acest produs nu conţine substanţe ce prezintă riscuri 
importante (Reglementarea (CE) Nr 1907/2006 (REACH), 
Articolul 57). 
 

 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Este necesar un examen medical imediat. 
Se va ieşi din zona periculoasă. 
Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. 
 

Dacă se inhalează : Dacă a inhalat produsul, deplasaţi persoana la aer liber. 
Se va consulta un medic după o expunere prelungită. 
 

În caz de contact cu pielea : Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate.
Clătiţi imediat cu multă apă. 
Este necesar un tratament medical imediat deoarece arsurile 
cutanate netratate provoacă răni care se vindecă lent şi foarte 
greu. 
Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic. 
 

În caz de contact cu ochii : Se va clăti cu multă apă. 
Căutaţi îngrijire medicală imediat. Conţinuaţi să clătiţi pe 
durata transportului. 
Se va îndepăra lentila de contact. 
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Se va proteja ochiul intact. 
Se vor ţine ochii larg deschişi în timpul clătirii. 
Chiar şi mici stropi în ochi pot provoca leziuni ireversibile ale 
ţesuturilor şi orbire. 
 

Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 
Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconstientă să înghită. 
Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. 
A nu se indice starea de vomă! Poate cauza arsuri chimice în 
gură şi gât. 
 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : efecte corozive 
efecte de sensibilizare 
 

Riscuri : Nu există informaţii disponibile. 
 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Nu există informaţii disponibile. 
 

 
5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se va folosi un jet de apă, spumă rezistentă la alcooli, un 
produs chimic uscat sau bioxid de carbon. 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor / 
Pericole specifice ce apar 
datorită produsului chimic 

: Se va evita ca apa de extincţie contaminată să intre în 
sistemul de canalizare şi în apele curgătoare. 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: Se va purta aparat respirator autonom şi îmbrăcăminte de 
protecţie. 
 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. 
Rezidiile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 
 

 
6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie pentru 
protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. 
Se va asigura ventilaţie adecvată. 
 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
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Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metodele de curăţare / 
Metode de stopare a 
scurgerilor 

: Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu 
nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguş). 
Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru 
eliminare. 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

Observaţii suplimentare : Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

 
7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 
Las personas que hayan tenido problemas de sensibilisación 
de la piel, asma, alergías, enfermedades respiratorias 
crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ninguna 
parte del proceso en la cual esté utilizada esta preparación. 
Personele care au suferit de probleme de sensibilitate a pielii 
sau de astm, alergii, boli respiratorii cronice sau repetate nu ar 
trebui să manipuleze niciodată acest amestec. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de 
utilizare. 
Se va evacua apa de clătire în concordanţă cu reglementările 
locale şi naţionale. 
 

Măsuri de protecţie împotriva 
incendiului şi a exploziei 

: Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor. 
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi 
bine ventilat. 
Reacţionează cu cuprul, aluminiul, zincul şi aliajele acestora. 
 

Alte informaţii :  Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Consultaţi anexa ataşată cu scenariul de expunere. 
 

 
8. CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ 
8.1 Parametri de control 

Componente avănd limită de expunere profesională 
 
Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională. 
 
 
Componente: Triethylenetetramine
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DNEL  :  Lucrători 
Contact cu pielea 
Efecte sistemice - pe termen lung 
 0,57 mg/kg de greutate corporală/zi 
 

    Lucrători 
Inhalare 
Efecte locale - pe termen lung 
 1 mg/m3 
 

    Consumatori 
Contact cu pielea 
Efecte sistemice - pe termen lung 
 0,25 mg/kg de greutate corporală/zi 
 

    Consumatori 
Ingerare 
Efecte sistemice - pe termen lung 
 0,41 mg/kg de greutate corporală/zi 
 

    Consumatori 
Inhalare 
Efecte sistemice - pe termen lung 
 0,29 mg/m3 
 

 
 
Componente: Triethylenetetramine 
PNEC  
 

:  Apă proaspătă 
 0,19 mg/l 
 

  
 

  Apă de mare 
 0,038 mg/l 
 

  
 

  Sediment 
 95,9 mg/kg de greutate uscată 
 

  
 

  Sediment marin 
 19,2 mg/kg de greutate uscată 
 

  
 

  Sol 
 19,1 mg/kg de greutate uscată 
 

  
 

  Staţie de tratare a apelor reziduale 
 4,25 mg/l 
 

8.2 Controale ale expunerii 

 

Comande de inginerie 
Sistem de ventilaţie de evacuare eficient 
Se va verifica faptul că locurile de spălare a ochilor şi duşurile de protecţie sunt amplasate în 
apropierea locului de muncă. 

 
Echipamentul individual de protecţie
Protecţia respiraţiei :  În cazul formării de vapori se va folosi un aparat respirator 

prevăzut cu un filtru aprobat. 
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Purtaţi mască de faţă întreagă furnizată cu: 
Cartridge gaz K (amoniac, verde). 
 

Protecţia mâinilor :  cauciuc butil 
 

Protecţia ochilor :  Ochelari de protecţie perfect adecvaţi 
Se vor purta mască şi îmbrăcăminte de protecţie dacă apar 
probleme în timpul procesului. 
 

Protecţia pielii şi a corpului :  Îmbrăcăminte de pretecţie 
 

Măsuri de igienă :  Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. 
Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul 
programului de lucru. 
Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire. 
 

 
Controlul expunerii mediului
Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 

canalizare. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 

 
9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Aspect 
Formă : lichid  

 
Culoare :  galben deschis 

 
Miros :  de amoniac 

 
Pragul de acceptare a 
mirosului 

:  nu există date 

 
Informaţii de protecţia 
pH : 10,7 la 1 % soluţie 

 
Punctul de topire/punctul de 
îngheţare  

:  < -20 °C 
 

Temperatură de 
fierbere/interval de 
temperatură de fierbere  

:  274,6 °C 
 

Punctul de aprindere : 118 °C 
 
 

Temperatură de aprindere : 335 °C 
 

Viteza de evaporare :  nu există date 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Produsul nu este inflamabil. 
 

Limită inferioară de explozie : nu există date 
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Limită superioară de explozie : nu există date 

 
Presiunea de vapori : < 0,1 hPa la 20 °C 

 
Densitatea de vapori relativă : nu există date 

 
Densitate : 980 kg/m3 la 20 °C 

 
Densitatea relativă : 0,971 la 25 °C 

 
Solubilitate in alţi solvenţi :  nu există date 

 
Solubilitate în apă: :  > 1 000 g/l la 20 °C  

Foarte solubil. 
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: log Pow: -2,65 
la 20 °C 
 

Temperatura de 
autoaprindere 

:  325 °C 
 

Temperatura de 
descompunere 

:  nu există date 
 

Vâscozitate dinamică : 30 mPa.s la 20 °C 
 

Vâscozitate cinematică : ca. 30 mm2/s la 20 °C 
 

Proprietăţi explozive : Nu este exploziv 
 

Proprietăţi oxidante :  Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante. 
 

9.2 Alte informaţii 

Această fişă tehnică de securitate conţine informaţii referitoare la securitate şi nu poate înlocui nici o 
informaţie referitoare la produs sau specificaţie a produsului. 

 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1 Reactivitate 

Stabil în condiţii normale. 

10.2 Stabilitate chimică 

Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 

Stabilitate chimică şi Reacţii 
potenţial periculoase 

:   
Prin încălzire produsul poate degaja gaze potenţial 
periculoase. 
 

 
10.4 Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat 
 

: Temperaturi extreme şi lumina solară directă. 
 

10.5 Materiale incompatibile 

Materiale de evitat :  Reacţionează cu cuprul, aluminiul, zincul şi aliajele acestora. 
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Acizi tari şi agenţi oxidanţi 
Compuşi halogenaţi 
 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

:  oxizi de azot (NOx) 
 

Descompunere termică :  nu există date 
 

 
11. INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE 

Informaţii despre produs:  
Sumarul pericolelor 
Inhalare :  Inhalarea de aerosoli poate provoca iritaţia mucoaselor. 

Descompunerea termică provoacă o degajare de gaze şi 
vapori iritanţi. 
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de 
respiraţie în caz de inhalare. 
 

Piele :  Simptomele pot fi întârziate. 
Coroziv pentru piele 
 

Ochii :  Poate provoca leziuni oculare ireversibile. 
Produce arsuri ale ochilor. 
 

Ingerare :  Provoacă arsuri. 
 

Evaluarea toxicităţii 
Informaţii suplimentare :  Nu sunt disponibile date suplimentare. 

 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Rezultatul testului 
Sensibilizare :  Poate provoca sensibilizarea persoanelor susceptibile. 

 
Data toxicologice referitoare la componenţi:  
Evaluarea toxicităţii 
Triethylenetetramine
efecte CMR : Toxicitate teratogenă: Au fost observate efecte asupra 

dezvoltării într-un studiu la animale cu doze ridicate dintr-o 
sare înrudită. Relevanţa acestor efecte este în curs de 
investigare. 
 

Rezultatul testului 
Triethylenetetramine
Toxicitate acută orală :  LD50:  > 300 - 2 000 mg/kg 

Specii: şobolan 
 

Toxicitate acută dermică :  LD50:  > 1 000 - 2 000 mg/kg 
Specii: iepure 
 

Iritaţia pielii :  Provoacă arsuri. 
 

Sensibilizare :  Specii: cobai 
Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. 
 

Mutagenitatea celulelor germinative 
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Genotoxicitate in vivo :  Nu există dovezi de efecte genotoxice in vivo. 
 

 
 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

Informaţii despre produs:  
Evaluarea ecotoxicităţii 
Informaţii ecologice 
adiţionale 

:  Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul unei 
manipulări neprofesionale sau eliminări. 
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte 
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
 

12.1 Toxicitate 

Componente:  
Evaluarea ecotoxicităţii 
Triethylenetetramine 
Rezultatele evaluării PBT :  Această substanţă nu este considerată dreptpersistentă, 

bioacumulativă, toxică (PBT) 
Această substanţă nu este considerată dreptfoarte persistentă 
şi foarte bioacumulativă (vPvB) 
 

Rezultatul testului 
Triethylenetetramine 
Toxicitate pentru peşti :  LC50: > 100 mg/l  

Durată de expunere: 96 h 
Specii: Pimephales promelas 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 

:  EC50: > 10 - 100 mg/l  
Durată de expunere: 48 h 
Specii: Daphnia magna 
 

Toxicitate asupra algelor :  ErC50: > 10 - 100 mg/l  
Durată de expunere: 72 h 
Specii: Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi) 
 

12.2 Persistenţă şi degradabilitate 

Informaţii despre produs:  
Biodegradare :  Dificil biodagradabil. 

 
Componente:  
Triethylenetetramine
Biodegradare :  Dificil biodagradabil. 

0 % 
Metodă: OECD Guide-line 302 B - Inherent biodegradability: 
Modified Zahn-Wellens Test 
 

12.3 Potenţial de bioacumulare 

12.4 Mobilitate în sol 

Componente:  
Triethylenetetramine
Mobilitate :  imobil 

 
12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
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Componente:  
Triethylenetetramine 
Evaluarea PBT şi vPvB :  Această substanţă nu este considerată dreptpersistentă, 

bioacumulativă, toxică (PBT) 
Această substanţă nu este considerată dreptfoarte persistentă 
şi foarte bioacumulativă (vPvB) 

12.6 Alte efecte adverse 

Componente:  
Triethylenetetramine 
Necesităţi în oxigen de 
natură biochimică (NOB) 

:  nu există date 
 

 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, 
cursurile de apă sau în pământ. 
Nu se vor contamina eleşteele, căile navigabile sau fosele cu 
produsul sau cu recipiente folosite. 
Deşeu periculos 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Se va goli restul conţinutului. 
Se va elimina drept produs nefolosit. 
 

 
14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 
14.1 Numărul ONU 

ADR : 2259 
RID : 2259 
IMDG : 2259 
IATA : 2259 
ADN : 2259 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

ADR : TRIETHYLENETETRAMINE 
RID : TRIETHYLENETETRAMINE 
IMDG : TRIETHYLENETETRAMINE 
IATA : Triethylenetetramine 
ADN : TRIETHYLENETETRAMINE 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR : 8  
RID : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8  
ADN : 8  

14.4 Grupul de ambalare 

ADR  
Grup de ambalaje : II  
Cod de clasificare : C7 
Nr.de identificare a 
pericolului 

: 80 

Etichete : 8 
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Cod de restricţionare în 
tuneluri 

: ,, 

RID  
Grup de ambalaje : II 
Cod de clasificare : C7 
Nr.de identificare a 
pericolului 

: 80 

Etichete : 8 
IMDG  
Grup de ambalaje : II 
Etichete : 8 
Ghid de Urgenţă (EmS) 
Număr 

: F-A, S-B 

IATA  
Instrucţiuni de ambalare 
(avioane cargo) 

: 855  

Grup de ambalaje : II 
Etichete : 8 
ADN  
Grup de ambalaje : II 
Cod de clasificare : C7 
Nr.de identificare a 
pericolului 

: 80 

Etichete : 8 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

ADR  
Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

RID  
Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

IMDG  
Poluanţii marini : nu 
IATA  
Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

ADN  
Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

 
15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
Reglementare referitoare la 
riscul de accident major 

: 96/82/EC Adus la zi: 2003 
Nu se aplică Directiva 96/82/CE 
 

 
Clasă de contaminare a apei 
(Germania) 
 

: WGK 2 poluare a apei 
 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 14 / 15  
 

Situaţia notificării 

CH INV : y (listare pozitivă) 
Formularea conţine substanţe listate în cadrul Inventarului 
elveţian 
 

US.TSCA : y (listare pozitivă) 
Toate substanţele chimice din acest produs fiesunt 
menţionate în Inventarul TSCA, fie sunt în conformitate cu o 
derogare de la Inventarul TSCA. 
 

DSL : y (listare pozitivă) 
Toate componentele acestui produs apar pe lista canadiană 
DSL. 
 

AICS : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

NZIoC : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

NZIoC : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

ENCS : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

ISHL : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

KECI : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

PICCS : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

IECSC : y (listare pozitivă) 
In sau în conformitate cu inventarul 
 

 
Pentru explicaţiile prescurtărilor apelaţi la capitolul 16. 
 
Informaţii suplimentare 
Acest produs va fi considerat substanţă în conformitate cu legislaţie UE. 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 

Triethylenetetramine ( TETA 
) 

:  A fost efectuată a evaluare a securităţii chimice a acestei 
substanţe. 
 

 

16. ALTE INFORMAŢII 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 
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H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 
Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3 
R21/22 Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.  
R34 Provoacă arsuri.  
R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.  
R52 Nociv pentru organismele acvatice.  
R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  

 
Explicaţii pentru posibilele abrevieri menţionate în secţiunea 2 
PBT : PBT: Persistent, bio-acumulativ şi toxic. 
vPvB : vPvB: Foarte persistent şi foarte bio-acumulativ. 
OEL : OEL: Limită de expunere profesională. 
 
Explicaţie stare de notificare
CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations 
US.TSCA United States TSCA Inventory 
DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) 
AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) 
NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances 
NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances 
ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory 
ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) 
KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) 
PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

(PICCS) 
IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) 
 
Informaţii suplimentare 
AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today are trademarks of the AkzoNobel N.V. For more 
information on our brands and products please visit: www.akzonobel.com/brands_products 
 
 

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor, 
informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Intermediari 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare 
sau în preparate în cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu : ERC6a: Utilizare industrială care duce la fabricarea altei 
substanţe (utilizarea intermediarilor) 

Categoriile de proces : PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de 
expunere 
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere 
ocazională controlată 
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 
formulare) 
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces 
(sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente 
mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC6a: Utilizare industrială 
care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor) 

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

 
Cantitatea folosită 

Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 4 650 tonă(e)/an 

Fracţiune de tonaj UE utilizată în 
regiune: 

: 100 % 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 100 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 15 500 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Debit : 83 333,3 m3/h 
Factor de diluţie (râuri) : 1 000 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 300 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,11 % 
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Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 40,3 ppm 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0,01 % 
Asiguraţi, fie prin tratarea apelor 
reziduale la amplasament, fie prin 
tratarea apelor menajere, o 
eficienţă totală de evacuare din 
apele reziduale de (%) 

: > 37,4 % 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC1: Utilizare în proces 
închis, fără probabilitate de expunere  

 
Activitate : Expunere generală, Proces continuu, Depozitarea produselor 

în vrac, (sisteme închise) 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC2: Utilizare în proces 
închis, continuu cu expunere ocazională controlată  

 
Activitate : Expunere generală, Luare de probe în timpul procesului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
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Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC3: Utilizare în proces 
de amestecare închis (sinteză sau formulare)  

 
Activitate : Expuneri generale (sisteme închise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC4: Utilizare în sistem 
discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere  
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Activitate : Transferul materialului 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 
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Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Volum respirator : 10 m3/zi 

 
Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 

Exterior / Interior : Interior 
 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
97 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC15: Utilizarea ca 
reactiv de laborator  

 
Activitate : Activităţi de laborator 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 
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Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 300 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC6a EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0016 mg/l 0,0085 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 0,82 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0085 

   Apă de mare  0,0021 mg/l 0,055 
   Sediment 

marin 
 1,05 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,055 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0,196 mg/l 0,046 

   Sol  0,197 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,01 

   Păşune  0,279 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,015 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 
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PROC1 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,06 mg/m3 0,0609 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,12 mg/m3 < 0,0001 

PROC2 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,357 mg/m3 0,357 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0027 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,73 mg/m3 0,0001 

PROC3 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,183 mg/m3 0,183 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,36 mg/m3 < 0,0001 

PROC4 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3046 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,62 mg/m3 0,0001 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3046 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,27 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,4812 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,6 mg/m3 0,0001 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,37 mg/m3 0,3656 

   Expunere 
cutanată 

0,27 mg/kg 
de greutate 

0,4812 
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pe termen 
lung 

corporală/zi 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,74 mg/m3 0,0001 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/m3 0,5484 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,55 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,62 mg/m3 0,0001 

PROC15 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,596 mg/m3 0,596 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,2 mg/m3 0,0002 

 
ERC6a : Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor) 
PROC1 : Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 
PROC2 : Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3 : Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4 : Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC15 : Utilizarea ca reactiv de laborator 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
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Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Preparare industrială 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare 
sau în preparate în cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu : ERC2: Formularea de preparate 
Categoriile de proces : PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de 

expunere 
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere 
ocazională controlată 
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 
formulare) 
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces 
(sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente 
mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2: Formularea de 
preparate 

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

 
Cantitatea folosită 

Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 604 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 100 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 2 684 kg/zi 

 
 
 

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 
Numărul de zile de emisie pe an : 225 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,11 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 0 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0 % 
Observaţii : Nu sunt deversate ape reziduale în mediu. 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 
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Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC1: Utilizare în proces 
închis, fără probabilitate de expunere  

 
Activitate : Expunere generală, Proces continuu, Depozitarea produselor 

în vrac, (sisteme închise) 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC2: Utilizare în proces 
închis, continuu cu expunere ocazională controlată  

 
Activitate : Expunere generală, Luare de probe în timpul procesului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 
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Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC3: Utilizare în proces 
de amestecare închis (sinteză sau formulare)  

 
Activitate : Expuneri generale (sisteme închise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC4: Utilizare în sistem 
discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
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amestec/articol (dacă nu este specificat altfel). 
Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 5 / 16  
 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
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Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
97 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC15: Utilizarea ca 
reactiv de laborator  

 
Activitate : Activităţi de laborator 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 
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Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.12 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.13 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Umplerea bidoanelor şi a pachetelor mici 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 
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amestec/articol 
Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.14 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.15 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  
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Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.16 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.17 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Umplerea bidoanelor şi a pachetelor mici 

Caracteristicile produsului 
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Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.18 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC2 EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0014 mg/l 0,0075 

   Sediment de  0,722 mg/kg 0,0075 
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apă 
curgătoare 

de greutate 
uscată 

   Apă de mare  0,0001 mg/l 0,0037 
   Sediment 

marin 
 0,072 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,0037 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0 mg/l 0 

   Sol  0,125 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0065 

   Păşune  0,135 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,007 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,06 mg/m3 0,0609 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,12 mg/m3 < 0,0001 

PROC2 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,357 mg/m3 0,357 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0027 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,73 mg/m3 0,0001 

PROC3 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,183 mg/m3 0,183 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,36 mg/m3 < 0,0001 

PROC4 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

Inhalare pe 
termen 

0,3 mg/m3 0,3046 
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nu este specificat altfel). lung 
   Expunere 

cutanată 
pe termen 

lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,62 mg/m3 0,0001 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3046 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,27 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,4812 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,6 mg/m3 0,0001 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,37 mg/m3 0,3656 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,27 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,4812 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,74 mg/m3 0,0001 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/m3 0,5484 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,55 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,62 mg/m3 0,0001 

PROC15 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,596 mg/m3 0,596 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0012 
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   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,2 mg/m3 0,0002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,595 mg/m3 0,595 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0481 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,119 mg/m3 0,119 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0481 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 0,0004 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,595 mg/m3 0,595 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,002 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,005 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,595 mg/m3 0,595 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0137 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,024 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,297 mg/m3 0,297 

   Expunere 
cutanată 

0,014 mg/kg 
de greutate 

0,0241 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 15 / 16  
 

pe termen 
lung 

corporală/zi 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,52 mg/m3 0,0003 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

 
ERC2 : Formularea de preparate 
PROC1 : Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 
PROC2 : Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3 : Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4 : Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC15 : Utilizarea ca reactiv de laborator 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
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Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 

 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 1 / 16  
 

 
 

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Fabricarea straturilor de acoperire, adezivilorşi 
cernelurilor (şi produselor sub formă de pulbere) 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare 
sau în preparate în cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu : ERC2: Formularea de preparate 
Categoriile de proces : PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de 

expunere 
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere 
ocazională controlată 
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 
formulare) 
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces 
(sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente 
mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2: Formularea de 
preparate 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 2 560 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 100 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 11 378 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 225 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,11 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 50 ppm 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0 % 
Observaţii : SpERC: CEPE 3 
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Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC1: Utilizare în proces 
închis, fără probabilitate de expunere  

 
Activitate : Expunere generală, Proces continuu, Depozitarea produselor 

în vrac, (sisteme închise) 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC2: Utilizare în proces 
închis, continuu cu expunere ocazională controlată  

 
Activitate : Expunere generală, Luare de probe în timpul procesului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
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Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC3: Utilizare în proces 
de amestecare închis (sinteză sau formulare)  

 
Activitate : Expuneri generale (sisteme închise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC4: Utilizare în sistem 
discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere  

 
Activitate : Transferul materialului 
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Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
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90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  
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Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
97 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
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Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC15: Utilizarea ca 
reactiv de laborator  

 
Activitate : Activităţi de laborator 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
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Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.12 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.13 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Umplerea bidoanelor şi a pachetelor mici 
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Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.14 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
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2.15 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.16 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
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2.17 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Umplerea bidoanelor şi a pachetelor mici 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.18 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 
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Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC2 EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,019 mg/l 0,101 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 9,64 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,101 

   Apă de mare  0,0019 mg/l 0,05 
   Sediment 

marin 
 0,96 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,05 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0,178 mg/l 0,042 

   Sol  0,16 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0084 

   Păşune  0,20 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,010 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,06 mg/m3 0,0609 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,12 mg/m3 < 0,0001 

PROC2 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,357 mg/m3 0,357 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0027 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,73 mg/m3 0,0001 

PROC3 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,183 mg/m3 0,183 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 

0,0007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0012 
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lung 
   Inhalare pe 

termen 
scurt 

0,36 mg/m3 < 0,0001 

PROC4 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3046 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,62 mg/m3 0,0001 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3046 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,27 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,4812 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,6 mg/m3 0,0001 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,37 mg/m3 0,3656 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,27 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,4812 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,74 mg/m3 0,0001 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/m3 0,5484 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,55 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 100 % (dacă 

nu este specificat altfel). 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2406 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,62 mg/m3 0,0001 

PROC15 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă Inhalare pe 0,596 mg/m3 0,596 
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în produs până la 100 % (dacă 
nu este specificat altfel). 

termen 
lung 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0007 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0012 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,2 mg/m3 0,0002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,61 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0481 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,1218 
mg/m3 

0,1218 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 0,0004 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6039 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 

0,068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 
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lung 
PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 

în produs depână la 0.5%. 
Inhalare pe 

termen 
lung 

0,304 mg/m3 0,304 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

 
ERC2 : Formularea de preparate 
PROC1 : Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 
PROC2 : Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3 : Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4 : Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC15 : Utilizarea ca reactiv de laborator 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
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4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Aditiv pentru motorină şi benzină 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare 
sau în preparate în cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu : ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 

Categoriile de proces : PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente 
mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se 
aşteaptă expunerea limitată la produsele nearse 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4: Utilizarea industrială a 
aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din articole 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 1 160 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 0,05 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 1,59 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 365 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,11 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 0 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0 % 
Observaţii : Nu sunt deversate ape reziduale în mediu. 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 
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2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 
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Condiţii şi măsuri tehnice 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC16: Folosirea de 
material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele nearse  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 
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Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
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2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC16: Folosirea de 
material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele nearse  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la Metoda de Condiţii specifice Compartimen Valoare Nivelul RCR 
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scenariu estimare a 
expunerii 

t expunerii 

ERC4 EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0014 mg/l 0,0075 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 0,722 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0075 

   Apă de mare  0,0001 mg/l 0,0037 
   Sediment 

marin 
 0,072 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,0037 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0 mg/l 0 

   Sol  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

   Păşune  0,0011 mg/kg 
de greutate 

uscată 

< 0,0001 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0481 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,1218 
mg/m3 

0,1218 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 0,002 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 
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   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC16 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,12 mg/m3 0,12 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0069 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,304 mg/m3 0,304 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,609 mg/m3 0,005 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC16 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,015 mg/m3 0,015 

   Expunere 0,014 mg/kg 0,024 
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cutanată 
pe termen 

lung 

de greutate 
corporală/zi 

 
ERC4 : Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din 
articole 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC16 : Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele 
nearse 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC16 : Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele 
nearse 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Aditiv pentru motorină şi benzină 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, 
învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Categorii de eliberare în mediu : ERC10b: Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor şi 
materialelor de folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau 
intenţionată (inclusiv prelucrarea abrazivă) 

Categoriile de proces : PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC16: Folosirea de material ca sursă de combustibil, se 
aşteaptă expunerea limitată la produsele nearse 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC1, ERC2, ERC4, ERC10b: 
Fabricarea substanţelor, Formularea de preparate, Utilizarea industrială a aditivilor de 
prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din articole, Utilizare larg răspândită 
la exterior a articolelor şi materialelor de folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau 
intenţionată (inclusiv prelucrarea abrazivă) 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 1 160 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 0,05 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 1,59 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 365 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,11 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 0 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0 % 
Observaţii : Nu sunt deversate ape reziduale în mediu. 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 
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2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC16: Folosirea de 
material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele nearse  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
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2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 220 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC16: Folosirea de 
material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele nearse  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 220 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 
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expunerii 
ERC10b EUSES  Apă 

proaspătă 
 0,0014 mg/l 0,0075 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 0,722 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0075 

   Apă de mare  0,0001 mg/l 0,0037 
   Sediment 

marin 
 0,072 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,0037 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0 mg/l 0 

   Sol  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

   Păşune  0,0011 mg/kg 
de greutate 

uscată 

< 0,0001 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,609 mg/m3 0,609 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,2 mg/m3 0,004 

PROC16 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,12 mg/m3 0,12 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0069 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,76 mg/m3 0,76 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0137 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,024 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,52 mg/m3 0,001 

PROC16 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă Inhalare pe 0,015 mg/m3 0,015 
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în produs depână la 0.5%. termen 
lung 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,014 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,024 

 
ERC10b : Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor şi materialelor de folosinţă îndelungată cu 
eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea abrazivă) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC16 : Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele 
nearse 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC16 : Folosirea de material ca sursă de combustibil, se aşteaptă expunerea limitată la produsele 
nearse 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Preparate pentru protejarea lemnului 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare 
sau în preparate în cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu : ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 

Categoriile de proces : PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente 
mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4: Utilizarea industrială a 
aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din articole 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 604 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 4,5 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 123 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 220 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,011 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 2 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0 % 
 

Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 
Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 
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2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
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Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 
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Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
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2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
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Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC4 EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,078 mg/l 0,412 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 39,5 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,412 

   Apă de mare  0,0078 mg/l 0,206 
   Sediment 

marin 
 3,95 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,206 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0,775 mg/l 0,182 

   Sol  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

   Păşune  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0481 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,1218 
mg/m3 

0,1218 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 0,002 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 0,055 mg/kg 0,0962 
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cutanată 
pe termen 

lung 

de greutate 
corporală/zi 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,304 mg/m3 0,304 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,609 mg/m3 0,005 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

 
ERC4 : Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din 
articole 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
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PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Utilizarea industrială a straturilor de acoperire şi 
adezivilor 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare 
sau în preparate în cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu : ERC4, ERC5: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole, Utilizare 
industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 

Categoriile de proces : PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC6: Operaţiuni de calandrare 
PROC7: Pulverizare industrială 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente 
mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC14: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, 
compresie, extruziune, peletizare 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4, ERC5: Utilizarea 
industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din 
articole, Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 2 560 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 100 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 7 014 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 365 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 1 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0,5 % 
Asiguraţi, fie prin tratarea apelor : > 37,4 % 
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reziduale la amplasament, fie prin 
tratarea apelor menajere, o 
eficienţă totală de evacuare din 
apele reziduale de (%) 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
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Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
97 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 
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Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
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Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC6: Operaţiuni de 
calandrare  

 
Activitate : Calandrare (incluzând Banburys) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC7: Pulverizare 
industrială  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
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Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.12 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 60 - 240 min 
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Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.13 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  

 
Activitate : Tratare prin scufundare şi turnare, Producerea articolelor prin 

scufundare şi turnare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 60 - 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.14 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC14: Producţia de 
preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
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Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.15 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.16 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC7: Pulverizare 
industrială  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 
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amestec/articol 
Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.17 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
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2.18 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.19 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 12 / 23  
 

bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.20 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.21 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  

 
Activitate : Tratare prin scufundare şi turnare, Producerea articolelor prin 

scufundare şi turnare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
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90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.22 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC14: Producţia de 
preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.23 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
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2.24 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC7: Pulverizare 
industrială  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

 
2.25 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
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2.26 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.27 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC9: Transferul de 
substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire)  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 225 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.28 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 
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Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.29 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  

 
Activitate : Tratare prin scufundare şi turnare, Producerea articolelor prin 

scufundare şi turnare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.30 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC14: Producţia de 
preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
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Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC4 EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0014 mg/l 0,0075 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 0,722 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0075 

   Apă de mare  0,0001 mg/l 0,0037 
   Sediment 

marin 
 0,072 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,0037 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0 mg/l 0 

   Sol  0,16 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0084 

   Păşune  0,204 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,011 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 25%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,366 mg/m3 0,3656 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,069 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1203 

   Inhalare pe 
termen 

0,731 mg/m3 0,0001 
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scurt 
PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 

în produs până la 25%. 
Inhalare pe 

termen 
lung 

0,366 mg/m3 0,3656 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,069 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1203 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,731 - 0,914 
mg/m3 

0,0001 - 
0,0002 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 25%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/m3 0,548 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,034 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0602 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,098 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 25%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,182 mg/m3 0,182 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,034 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,06 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,731 mg/m3 0,0001 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,041 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,072 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC6 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,082 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,144 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC7 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 0,129 mg/kg 0,2256 
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cutanată 
pe termen 

lung 

de greutate 
corporală/zi 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/m3 0,548 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0411 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0722 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,097 mg/m3 0,0002 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,137 mg/m3 0,137 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,137 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,036 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,274 mg/m3 < 0,0001 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,02 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,036 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,913 mg/m3 0,0002 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,536 mg/m3 0,536 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,008 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,014 

PROC13 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,5484 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0411 
mg/m3 

0,0722 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,097 mg/m3 0,0002 

PROC14 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

0,457 mg/kg 
de greutate 

0,457 
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lung corporală/zi 
   Expunere 

cutanată 
pe termen 

lung 

0,0102 
mg/m3 

0,018 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,05 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC7 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,09 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1504 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,1218 
mg/m3 

0,1218 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0274 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 < 0,0001 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,055 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 
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   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,119 mg/m3 0,119 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,054 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,096 

PROC13 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,121 mg/m3 0,121 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,054 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,054 

PROC14 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,609 mg/m3 0,609 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC7 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,152 mg/m3 0,152 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,214 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,376 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,304 mg/m3 0,304 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC9 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,149 mg/m3 0,149 
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   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0686 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,298 mg/m3 0,298 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,137 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,24 

PROC13 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,305 mg/m3 0,305 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC14 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,152 mg/m3 0,152 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,017 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,03 

 
ERC4, ERC5 : Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din 
articole, Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC6 : Operaţiuni de calandrare 
PROC7 : Pulverizare industrială 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13 : Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC14 : Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC7 : Pulverizare industrială 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
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PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13 : Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC14 : Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC7 : Pulverizare industrială 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9 : Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13 : Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC14 : Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Utilizarea profesională a straturilor de acoperire 
şi adezivilor 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, 
învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Categorii de eliberare în mediu : ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f: Utilizare larg răspândită la 
interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise, 
Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o 
matrice, Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari 
de prelucrare în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la 
exterior ducând la includerea într-o sau pe o matrice 

Categoriile de proces : PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese 
discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact 
în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor 
specializate 
PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11: Pulverizare neindustrială 
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC19: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind 
disponibil doar echipament personal de protecţie 
PROC21: Manipularea în condiţii de energie redusă a 
substanţelor înglobate în materiale şi/ sau articole 
PROC24: Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte 
mare a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau articole 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a, ERC8c, ERC8d, 
ERC8f: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme 
deschise, Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, Utilizare 
larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise, Utilizare 
larg răspândită la exterior ducând la includerea într-o sau pe o matrice 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 14 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 365 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 1 % 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 2 / 21  
 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0,5 % 
Asiguraţi, fie prin tratarea apelor 
reziduale la amplasament, fie prin 
tratarea apelor menajere, o 
eficienţă totală de evacuare din 
apele reziduale de (%) 

: > 37,4 % 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 15 min 
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Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
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Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materiei în vrac, Echipament specializat 

Caracteristicile produsului 
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Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
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2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC11: Pulverizare 
neindustrială  

 
Activitate : Pulverizare, Manual 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 10%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  

 
Activitate : Tratare prin scufundare şi turnare, Producerea articolelor prin 

scufundare şi turnare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 60 - 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
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90 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
 

 
2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.12 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
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Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.13 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 

 
2.14 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.15 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC11: Pulverizare 
neindustrială  

 
Activitate : Pulverizare, Manual 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 60 - 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.16 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  

 
Activitate : Tratare prin scufundare şi turnare, Producerea articolelor prin 

scufundare şi turnare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
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Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 

Exterior / Interior : Interior 
 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
80 %) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.17 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC19: Amestecare 
manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de protecţie  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise), Prepararea 

materialului pentru aplicare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.18 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC21: Manipularea în 
condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau articole  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : solid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
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Exterior / Interior : Interior 
 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.19 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC24: Prelucrarea în 
condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau 
articole  

 
Activitate : Operarea şi lubrifierea echipamentului de mare energie 

deschis 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : solid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.20 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC5: Amestecarea sau 
combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în 
mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise) 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
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2.21 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8a: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor nespecializate  

 
Activitate : Transferul materialului 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.22 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC8b: Transferul de 
substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul 
unităţilor specializate  

 
Activitate : Transferul materialului, Transferul materiei în vrac, 

Echipament specializat 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
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2.23 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.24 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC11: Pulverizare 
neindustrială  

 
Activitate : Pulverizare, Manual 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
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bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.25 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  

 
Activitate : Tratare prin scufundare şi turnare, Producerea articolelor prin 

scufundare şi turnare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.26 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC19: Amestecare 
manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de protecţie  

 
Activitate : Operaţii de amestecare (sisteme deschise), Prepararea 

materialului pentru aplicare 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi potrivite testate conform normei EN374. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
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Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.27 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC21: Manipularea în 
condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau articole  

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : solid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 
2.28 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC24: Prelucrarea în 
condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau 
articole  

 
Activitate : Operarea şi lubrifierea echipamentului de mare energie 

deschis 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : solid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la Metoda de Condiţii specifice Compartimen Valoare Nivelul RCR 



Triethylenetetramine ( TETA ) 
Versiune 4 Revizia (data): 24.02.2012 Data tipăririi 27.02.2012 RO  /  RO
 

 16 / 21  
 

scenariu estimare a 
expunerii 

t expunerii 

ERC8a EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0032 mg/l 0,018 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 1,6 mg/kg de 
greutate 
uscată 

0,018 

   Apă de mare  0,0004 mg/l 0,016 
   Sediment 

marin 
 0,212 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,016 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0,018 mg/l 0,0011 

   Sol  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

   Păşune  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 25%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,366 mg/m3 0,3656 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,069 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1203 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,731 mg/m3 0,0001 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 25%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,069 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1203 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 25%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,595 mg/m3 0,595 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,012 
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PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,357 mg/m3 0,357 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0082 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,014 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0411 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0722 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,357 mg/m3 0,357 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,004 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,007 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,082 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1444 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC11 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,121 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1219 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,214 mg/m3 0,3759 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 < 0,0001 

PROC13 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,548 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,5484 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0411 
mg/m3 

0,0722 

   Inhalare pe 1,097 mg/m3 0,0002 
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termen 
scurt 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,05 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,305 mg/m3 0,305 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0548 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0962 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,119 mg/m3 0,119 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,014 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,024 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,304 mg/m3 0,304 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,109 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,192 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,609 mg/m3 < 0,0001 

PROC11 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,146 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,146 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,214 mg/m3 0,3759 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 < 0,0001 

PROC13 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,238 mg/m3 0,238 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,011 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,019 

PROC19 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

0,304 mg/m3 0,304 
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lung 
   Expunere 

cutanată 
pe termen 

lung 

0,056 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,099 

PROC21 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,06 mg/m3 0,06 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0566 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0992 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,12 mg/m3 < 0,0001 

PROC24 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,06 mg/m3 0,06 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0566 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0992 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,12 mg/m3 < 0,0001 

PROC5 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,297 mg/m3 0,12 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC8a ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,76 mg/m3 0,76 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,013 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,024 

PROC8b ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,297 mg/m3 0,297 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,034 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,06 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,76 mg/m3 0,76 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,027 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

PROC11 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

0,3 mg/m3 0,3046 
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lung 
   Expunere 

cutanată 
pe termen 

lung 

0,11 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,188 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0001 

PROC13 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,297 mg/m3 0,297 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,068 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,12 

PROC19 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,076 mg/m3 0,0762 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,14 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,2481 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,52 mg/m3 < 0,0001 

PROC21 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,02 mg/m3 0,015 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0141 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0248 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,03 mg/m3 < 0,0001 

PROC24 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,02 mg/m3 0,015 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0141 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,0248 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,03 mg/m3 < 0,0001 

 
ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f : Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, Utilizare larg 
răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la 
exterior ducând la includerea într-o sau pe o matrice 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
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PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11 : Pulverizare neindustrială 
PROC13 : Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11 : Pulverizare neindustrială 
PROC13 : Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC19 : Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de 
protecţie 
PROC21 : Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau articole 
PROC24 : Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale 
şi/ sau articole 
PROC5 : Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b : Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11 : Pulverizare neindustrială 
PROC13 : Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 
PROC19 : Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de 
protecţie 
PROC21 : Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/ sau articole 
PROC24 : Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale 
şi/ sau articole 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Agent de întărire epoxidic, poliuretanic 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, 
învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Categorii de eliberare în mediu : ERC8b, ERC8c, ERC8e, ERC8f: Utilizare larg răspândită la 
interior a substanţelor reactive în sisteme deschise, Utilizare 
larg răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, 
Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor reactive în 
sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la exterior ducând 
la includerea într-o sau pe o matrice 

Categoriile de proces : PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11: Pulverizare neindustrială 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8b, ERC8c, ERC8e, 
ERC8f: Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive în sisteme deschise, 
Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, Utilizare larg 
răspândită la exterior a substanţelor reactive în sisteme deschise, Utilizare larg 
răspândită la exterior ducând la includerea într-o sau pe o matrice 

 
 

Cantitatea folosită 
Tonaj pentru utilizare regională 
(tone/an): 

: 2 560 tonă(e)/an 

Fracţiune din tonajul regional 
utilizat la nivel local: 

: 3,8 % 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 442 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

Numărul de zile de emisie pe an : 220 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0,11 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 0 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0 % 
Observaţii : Nu sunt deversate ape reziduale în mediu. 

 
Condiţii şi măsuri tehnice/ măsuri organizatorice 

Durată de expunere : Procesare continuă/eliberare 
Compartiment : Apă proaspătă, Sediment de apă curgătoare, Apă de mare, 

Sediment marin, Sol, Păşune, Staţie de tratare a apelor 
reziduale 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  
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Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 15%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC11: Pulverizare 
neindustrială  

 
Activitate : Pulverizare, Manual 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 10%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : 15 - 60 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
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Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu controale 
intensive de supraveghere a managementului. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 98 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
 

 
2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC11: Pulverizare 
neindustrială  

 
Activitate : Pulverizare, Manual 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 2%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 240 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va asigura o ventilaţie de extracţie în punctele unde au loc emisii. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 
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90 %) 
 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire 
specifică activităţii respective. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 90 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 
2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10: Aplicarea cu rolă 
sau pensulă  

 
Activitate : Aplicare cu ruloul, cu spatula, prin curgere 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri tehnice 

Se presupune că se asigură implementarea unor standarde de bază corespunzătoare de igienă. 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
 

 
2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC11: Pulverizare 
neindustrială  

 
Activitate : Pulverizare, Manual 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs depână la 0.5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii : < 480 min 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
Frecvenţa folosirii : <= 240 zile/an 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Volum respirator : 10 m3/zi 
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Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

 
Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 
bază al angajaţilor. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 80 %) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu un filtru de tip A sau mai 
bun. (Eficienţa (pentru o măsurătoare): 95 %) 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC8b EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0014 mg/l 0,0075 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 0,722 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,0075 

   Apă de mare  0,0001 mg/l 0,0037 
   Sediment 

marin 
 0,072 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,0037 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0 mg/l 0 

   Sol  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

   Păşune  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 15%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,457 mg/m3 0,457 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,082 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1444 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,914 mg/m3 0,0002 

PROC11 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 10%. 

Inhalare pe 
termen 

0,121 mg/kg 
de greutate 

0,1219 
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lung corporală/zi 
   Expunere 

cutanată 
pe termen 

lung 

0,214 mg/m3 0,3759 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,243 mg/m3 < 0,0001 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,61 mg/m3 0,6093 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,109 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,194 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,22 mg/m3 0,0002 

PROC11 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs până la 2%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,1218 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,1219 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,21 mg/m3 0,3759 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,24 mg/m3 0,01 

PROC10 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,76 mg/m3 0,76 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,027 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,048 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

1,52 mg/m3 0,002 

PROC11 ECETOC TRA Acoperă procentul de substanţă 
în produs depână la 0.5%. 

Inhalare pe 
termen 

lung 

0,3 mg/m3 0,3046 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,11 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,188 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

0,6 mg/m3 0,005 

 
ERC8b, ERC8c, ERC8e, ERC8f : Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive în sisteme 
deschise, Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, Utilizare larg răspândită 
la exterior a substanţelor reactive în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la exterior ducând la 
includerea într-o sau pe o matrice 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11 : Pulverizare neindustrială 
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PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11 : Pulverizare neindustrială 
PROC10 : Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11 : Pulverizare neindustrială 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Utilizare de către consumatori 
 

Grupuri de utilizatori principali : SU 21: Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul 
larg = consumatori) 

Categorii de eliberare în mediu : ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Utilizare 
larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la interior a 
substanţelor reactive în sisteme deschise, Utilizare larg 
răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, 
Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de 
prelucrare în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la 
exterior a substanţelor reactive în sisteme deschise, Utilizare 
larg răspândită la exterior ducând la includerea într-o sau pe o 
matrice 

Categoria produsului chimic : PC1: Adezivi, produse de etanşare 
PC9b: Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj 
 

 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a, ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, ERC8f: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de 
prelucrare în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive 
în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o 
matrice, Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme 
deschise, Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor reactive în sisteme deschise, 
Utilizare larg răspândită la exterior ducând la includerea într-o sau pe o matrice 

 
Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

 
Cantitatea folosită 

Tonaj zilnic maxim la amplasament 
(kg/zi): 

: 14 kg/zi 

 
 

Factorii de mediu ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Factor de diluţie (râuri) : 10 
Factor de diluţie (zone de coastă) : 100 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului înconjurător 

   
Numărul de zile de emisie pe an : 220 
Factor de emisie sau eliberare: aer : 0 % 
Factor de emisie sau eliberare: 
apă 

: 1 % 

Factor de emisie sau eliberare: sol : 0,5 % 
Observaţii : Nu sunt deversate ape reziduale în mediu. 

 
 

 
2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la: PC1: Adezivi, produse 
de etanşare 
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Activitate : Amestecare şi încărcare 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Cantitatea folosită 
Cantitatea folosită pe eveniment : 20 gram 
Observaţii : Inhalare 
Cantitatea folosită : 0,05 gram 
Observaţii : Dermic 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata aplicării : 5 min 
Durata expunerii : 5 min 
Frecvenţa folosirii : 3 zile/an 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Expunere dermică : 2 cm2 
 

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea consumatorilor 
Exterior / Interior : Interior, Exterior 
Mărimea camerei : 1 m3 
Viteza de ventilaţie pe oră : 0,6 

 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia cosumatorilor (spre exemplu sfaturi de comportament, 
protecţie personală şi igienă) 

Măsuri pentru consumator : A se evita utilizarea la o concentraţie a produsului mai mare 
de 25% 

 
 

2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la: PC1: Adezivi, produse 
de etanşare 

 
Activitate : Aplicare 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Cantitatea folosită 
Cantitatea folosită pe eveniment : 20 gram 
Observaţii : Inhalare 
Cantitatea folosită : 0,1 gram 
Observaţii : Dermic 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata aplicării : 30 min 
Durata expunerii : 90 min 
Frecvenţa folosirii : 3 zile/an 
Observaţii : Inhalare, Dermic 
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Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 
Expunere dermică : 43 cm2 

 
Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea consumatorilor 

Exterior / Interior : Interior, Exterior 
Mărimea camerei : 20 m3 
Viteza de ventilaţie pe oră : 0,6 

 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia cosumatorilor (spre exemplu sfaturi de comportament, 
protecţie personală şi igienă) 

Măsuri pentru consumator : A se evita utilizarea la o concentraţie a produsului mai mare 
de 5% 

 
 

2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la: PC9b: Produse de 
umplere, mortare, lut pentru modelaj 

 
Activitate : Amestecare şi încărcare 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 25%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Cantitatea folosită 
Cantitatea folosită pe eveniment : 200 gram 
Observaţii : Inhalare 
Cantitatea folosită : 0,02 gram 
Observaţii : Dermic 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata aplicării : 5 min 
Durata expunerii : 5 min 
Frecvenţa folosirii : 2 zile/an 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Expunere dermică : 2 cm2 
 

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea consumatorilor 
Exterior / Interior : Interior, Exterior 
Mărimea camerei : 1 m3 
Viteza de ventilaţie pe oră : 0,6 

 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia cosumatorilor (spre exemplu sfaturi de comportament, 
protecţie personală şi igienă) 

Măsuri pentru consumator : A se evita utilizarea la o concentraţie a produsului mai mare 
de 25% 

 
 

2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la: PC9b: Produse de 
umplere, mortare, lut pentru modelaj 

 
Activitate : Aplicare 
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Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 5%. 

Forma fizică (în momentul folosirii) : lichid 
 

Cantitatea folosită 
Cantitatea folosită pe eveniment : 200 gram 
Observaţii : Inhalare 
Cantitatea folosită : 1 gram 
Observaţii : Dermic 

 
Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata aplicării : 30 min 
Durata expunerii : 90 min 
Frecvenţa folosirii : 2 zile/an 
Observaţii : Inhalare, Dermic 

 
Factorii umani ce nu sunt influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Expunere dermică : 22 cm2 
 

Alte condiţii de operare indicate ce ar afecta expunerea consumatorilor 
Exterior / Interior : Interior, Exterior 
Mărimea camerei : 20 m3 
Viteza de ventilaţie pe oră : 0,6 

 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia cosumatorilor (spre exemplu sfaturi de comportament, 
protecţie personală şi igienă) 

Măsuri pentru consumator : A se evita utilizarea la o concentraţie a produsului mai mare 
de 5% 

 
 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 
 
Mediul înconjurător 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Compartimen
t 

Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

ERC8a EUSES  Apă 
proaspătă 

 0,0032 mg/l 0,017 

   Sediment de 
apă 

curgătoare 

 1,6 mg/kg de 
greutate 
uscată 

0,008 

   Apă de mare  0,0004 mg/l 0,017 
   Sediment 

marin 
 0,212 mg/kg 

de greutate 
uscată 

0,008 

   Staţie de 
tratare a 
apelor 

reziduale 

 0,018 mg/l 0,004 

   Sol  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 
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   Păşune  0,114 mg/kg 
de greutate 

uscată 

0,006 

 

Consumatori 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de 
estimare a 
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul 
expunerii 

RCR 

PC1 Consexpo Amestecare şi încărcare Inhalare pe 
termen 

lung 

0,039 mg/m3 0,17 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0002 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

< 0,001 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

11,2 mg/m3 0,11 

PC1 Consexpo Aplicare Inhalare pe 
termen 

lung 

0,188 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,82 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0001 
mg/m3 

< 0,001 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

3 mg/m3 0,03 

PC9b Consexpo Amestecare şi încărcare Inhalare pe 
termen 

lung 

0,04 mg/m3 0,17 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

< 0,0001 
mg/kg de 
greutate 

corporală/zi 

< 0,001 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

11,5 mg/m3 0,11 

PC9b Consexpo Aplicare Inhalare pe 
termen 

lung 

0,191 mg/kg 
de greutate 
corporală/zi 

0,83 

   Expunere 
cutanată 

pe termen 
lung 

0,0001 
mg/m3 

< 0,001 

   Inhalare pe 
termen 
scurt 

3,1 mg/m3 0,03 

 
ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f : Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari 
de prelucrare în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive în sisteme 
deschise, Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea într-o matrice, Utilizare larg răspândită 
la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la exterior a 
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substanţelor reactive în sisteme deschise, Utilizare larg răspândită la exterior ducând la includerea într-o 
sau pe o matrice 
PC1 : Adezivi, produse de etanşare 
PC9b : Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj 
 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul 
limitelor fixate de Scenariul de Expunere 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să consultaţi situl nostru web: Downstream Users 
http://guidance.echa.europa.eu/downstream_users_en.htm 
 


