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1. Scenariul de expunere 1: Formularea sau reambalarea - Formularea sau reambalarea 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Formularea sau reambalarea 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Formularea sau reambalarea ERC2 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC2 

CS3  Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC3 

CS4 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere PROC4 

CS5 Amestecare sau combinare în procese discontinue PROC5 

CS6 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS8 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) 

PROC9 

CS9 Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare PROC14 

CS10 Utilizare ca agent reactiv de laborator PROC15 

CS11 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil PROC19 

CS12 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

1.1 Formularea sau reambalarea (ERC 2) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente  (PROC 2) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 
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Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.3 Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 

3) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.4 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere (PROC 4) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.5 Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 
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Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.6 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 

(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  

(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.8 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.8 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 



 

  
 
 

 Anexă la fișa cu date de securitate extinsă (FDSe) Pagina: 7 - 68 

Melamină  

 

   

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.9 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.9 Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare (PROC 14) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.10 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.10 Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

2.11 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.11 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil (PROC 19) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 
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Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374 cu instruire specifică de activitate) și 

(altă) protecție dermică adecvată [Eficacitate, Dermic: 95%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.12 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

1.12 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 1.13 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 5 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 1 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 0,255 mg/l 0,5 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 1,26 mg/kg dw 0,5 

Apa marină PEC local: 0,0255 mg/l 0,5 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 0,126 mg/kg dw 0,5 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 2,496 mg/l 0,01 

Sol agricol PEC local: 0,029 mg/kg dw 0,14 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer: 7.8E-5 mg/m³  < 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 0,017 

mg/kg greutate corporală/zi 

0,04 
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Om via mediu - Căi combinate  0,04 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 

cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 2) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,37 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,176 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 

discontinue închise, cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 3) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,69 mg/kg greutate corporală/zi 0,058 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,179 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 

expunere (PROC 4) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,353 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici 

(linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire) (PROC 9) 
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Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului 

(RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare 

(PROC 14) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 3,43 mg/kg greutate corporală/zi 0,291 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,411 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,34 mg/kg greutate corporală/zi 0,029 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,089 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP 

disponibil (PROC 19) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 3 mg/m³ 0,361 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 7,072 mg/kg greutate corporală/zi 0,599 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,961 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

SECȚIUNEA 4: 1.14 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite de ES  

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 

sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. 
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2. Scenariul de expunere 2: Utilizare în locații industriale - utilizare ca intermediar pentru rășini (melamină 

reacționată) 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Utilizare în locații industriale - utilizare ca intermediar pentru rășini (melamină 

reacționată) 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Utilizare ca intermediar pentru rășini (melamină reacționată) ERC6a, ERC6c 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 

în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC1 

CS3 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC2 

CS4  Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC3 

CS5 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere PROC4 

CS6 Amestecare sau combinare în procese discontinue PROC5 

CS7 Operațiuni de calandrare PROC6 

CS8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS9 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS10 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) 

PROC9 

CS11 Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare PROC14 

CS12 Utilizare ca agent reactiv de laborator PROC15 

CS13 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

2.1 Utilizare ca intermediar pentru rășini (melamină reacționată) (ERC 6a; ERC 6c) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 

în proces cu condiții de izolare echivalente (PROC 1) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 
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Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.3 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente  (PROC 2) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.4 Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 

3) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.5 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere (PROC 4) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 
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Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.6 Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.7 Operațiuni de calandrare (PROC 6) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374 cu instruire de bază a lucrătorului) și 

(altă) protecție dermică adecvată [Eficacitate, Dermic: 90%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.8 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 
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(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.9 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.9 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  

(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.10 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.10 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 
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Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.11 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.11 Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare (PROC 14) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.12 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.12 Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.13 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

2.13 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 
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Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 2.14 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 3 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0,5 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 0,155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 1,26 mg/kg dw 0,3 

Apa marină PEC local: 0,0255 mg/l 0,3 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 0,126 mg/kg dw 0,3 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 2,496 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 0,029 mg/kg dw 0,08 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer: 7.8E-5 mg/m³  < 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 0,017 

mg/kg greutate corporală/zi 

0,04 

Om via mediu - Căi combinate  0,02 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 

probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 1) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,01 mg/m³ < 0,01 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,04 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,034 mg/kg greutate corporală/zi < 0,01 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  < 0,01 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 

cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 2) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului 

(RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,37 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,176 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 

discontinue închise, cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 3) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului 

(RCR) 
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Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,69 mg/kg greutate corporală/zi 0,058 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,179 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 

expunere (PROC 4) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare (PROC 6) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,743 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,353 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici 

(linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 
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Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare 

(PROC 14) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 3,43 mg/kg greutate corporală/zi 0,291 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,411 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,34 mg/kg greutate corporală/zi 0,029 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,089 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

SECȚIUNEA 4: 2.15 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES  

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 

sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. 
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3. Scenariul de expunere 3: Utilizare în locații industriale - Utilizarea rășinilor cu melamină reziduală 

nereacționată  

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Utilizare în locații industriale - Utilizarea rășinilor cu melamină reziduală 

nereacționată 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Utilizarea rășinilor cu melamină reziduală nereacționată ERC5 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Pulverizare industrială PROC7 

CS3 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS4 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS5 Aplicare prin roluire sau prin periere PROC10 

CS6 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil PROC19 

CS7 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

3.1 Utilizarea rășinilor cu melamină reziduală nereacționată (ERC 5) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

3.2 Pulverizare industrială (PROC 7) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 5 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

3.3 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 

(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 
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Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 5 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

3.4 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  

(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 5 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

3.5 Aplicare prin roluire sau prin periere (PROC 10) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 5 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 
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2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

3.6 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil (PROC 19) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 5 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

3.7 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 5 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 3.8 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0,5 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 0,03 mg/l 0,06 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,148 mg/kg dw 0,06 

Apa marină PEC local: 3E-3 mg/l 0,06 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 0,015 mg/kg dw 0,06 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0,25 mg/l < 0,01 
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Sol agricol PEC local: 2,2E -3 mg/kg dw 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

9,8E-16 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,09E-3 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 

Om via mediu - Căi combinate  < 0,01 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială (PROC 7) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 2,43 mg/m³ 0,293 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2,43 mg/m³ 0,03 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,714 mg/kg greutate corporală/zi 0,145 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,438 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,105 mg/m³ 0,013 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,105 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,74 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,245 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,105 mg/m³ 0,013 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,105 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,74 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,245 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Aplicare prin roluire sau prin periere (PROC 10) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1,1 mg/m³ 0,133 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 1,1 mg/m³ 0,013 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 5,486 mg/kg greutate corporală/zi 0,465 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,597 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP 

disponibil (PROC 19) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,53 mg/m³ 0,064 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,53 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 5,657 mg/kg greutate corporală/zi 0,479 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,543 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,105 mg/m³ 0,013 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,105 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,74 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 
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Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,245 

SECȚIUNEA 4: 3.9 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite de 

ES  

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor la presiune ridicată, având ca rezultat generarea substanțială de vapori sau 

stropi/abur 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația care poate fi inhalată de lucrător în timpul sarcinii din cauza activității efectuate. Deoarece sarcina este 

efectuată timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA 

(capitolul R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea 

expunerii prin inhalare pe termen lung (90%). 

 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Deoarece solidul este utilizat ca valoare pentru CSA, în timp ce lichidul este utilizat, se consideră adecvat să se 

rafineze estimările expunerii, utilizând versiunea independentă a TRA Workers (v3.1). Presiunea vaporilor la temperatura 

de funcționare (40 °C) utilizată pentru calcul este de 3,71E-8 Pa (calculată de Chesar). 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor pe suprafețe mari sau a pieselor mari de lucru 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația care poate fi inhalată de lucrător în timpul sarcinii din cauza activității efectuate. Deoarece sarcina este 

efectuată timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA 

(capitolul R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea 

expunerii prin inhalare pe termen lung (90%). 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor cu presiune scăzută, viteză redusă sau pe suprafețe de medii 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația care poate fi inhalată de lucrător în timpul sarcinii din cauza activității efectuate. Deoarece sarcina este 

efectuată timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA 

(capitolul R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea 

expunerii prin inhalare pe termen lung (90%). 

 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 
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sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. Estimările expunerii sunt calculate pentru utilizarea unui lichid, cu 

versiunea independentă a TRA Workers (v3.1). Presiunea vaporilor la temperatura de funcționare (40 °C) utilizată pentru 

calcul este de 3,71E-8 Pa (calculată de Chesar). 



 

  
 
 

 Anexă la fișa cu date de securitate extinsă (FDSe) Pagina: 25 - 68 

Melamină  

 

   

4. Scenariul de expunere 4: Utilizare în locații industriale - Utilizare ca intermediar pentru producerea altor 

substanțe, de exemplu sare de melamină (melamină reacționată) 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca intermediar pentru producerea altor 

substanțe, de exemplu sare de melamină (melamină reacționată) 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Utilizare ca intermediar pentru producerea altor substanțe, de exemplu sare de 

melamină (melamină reacționată) 

ERC6a 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 

în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC1 

CS3 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC2 

CS4  Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC3 

CS5 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere PROC4 

CS6 Amestecare sau combinare în procese discontinue PROC5 

CS7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS9 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) 

PROC9 

CS10 Utilizare ca agent reactiv de laborator PROC15 

CS11 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

4.1 Utilizare ca intermediar pentru producerea altor substanțe, de exemplu sare de 

melamină (melamină reacționată) (ERC 6a) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 

în proces cu condiții de izolare echivalente (PROC 1) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 
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Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.3 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente  (PROC 2) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.4 Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 

3) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.5 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere (PROC 4) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 
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Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.6 Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 

(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.8 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  
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(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.9 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.9 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.10 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.10 Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 
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Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.11 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

4.11 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 4.12 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 3 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0,5 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 0,155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,766 mg/kg dw 0,3 

Apa marină PEC local: 0,0155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 0,077 mg/kg dw 0,3 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 1,497 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 0,02917 mg/kg dw 0,08 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

3.97E-5 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 9,7E-3 

mg/kg greutate corporală/zi 

0,02 

Om via mediu– Căi combinate  0,02 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 

probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 1) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,01 mg/m³ < 0,01 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,04 mg/m³ < 0,01 
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Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,034 mg/kg greutate corporală/zi < 0,01 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  < 0,01 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 

cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 2) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,37 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,176 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 

discontinue închise, cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 3) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,69 mg/kg greutate corporală/zi 0,058 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,179 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 

expunere (PROC 4) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,353 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici 

(linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire) (PROC 9) 
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Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,34 mg/kg greutate corporală/zi 0,029 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,089 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

SECȚIUNEA 4: 4.13 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES  

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 

sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. 
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5. Scenariul de expunere 5: Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în spumă 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în spumă 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Utilizare ca aditiv în spume ERC5 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 

în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC1 

CS3 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC2 

CS4  Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC3 

CS5 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere PROC4 

CS6 Amestecare sau combinare în procese discontinue PROC5 

CS7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS9 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) 

PROC9 

CS10 Utilizare ca agent reactiv de laborator PROC15 

CS11 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil PROC19 

CS12 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

Scenariul (scenariile) următor(e) de expunere la durata de exploatare: 

ES8 Durata de exploatare (lucrător în locație industrială) - Spume PU - Lucrători 

(industrial) 

 

ES11 Durata de exploatare (consumatori) - Spume PU - Consumatori  

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

5.1 Utilizare ca aditiv în spume (ERC 5) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.2 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 

în proces cu condiții de izolare echivalente (PROC 1) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 
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Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.3 Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 

controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente  (PROC 2) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.4 Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 

3) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.5 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere (PROC 4) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 
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Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.6 Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 

(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 



 

  
 
 

 Anexă la fișa cu date de securitate extinsă (FDSe) Pagina: 35 - 68 

Melamină  

 

   

2.8 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  

(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.9 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.9 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.10 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.10 Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 
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Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.11 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.11 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil (PROC 19) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 4 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374 cu instruire specifică de activitate) și 

(altă) protecție dermică adecvată [Eficacitate, Dermic: 95%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.12 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

5.12 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 5.13 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 3 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0,5 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 
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Apa dulce PEC local: 0,155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,766 mg/kg dw 0,3 

Apa marină PEC local: 0,0155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 0,077 mg/kg dw 0,3 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 1,497 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 0,017 mg/kg dw 0,08 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

3,971E-5 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 9,7E-3 

mg/kg greutate corporală/zi 

0,02 

Om via mediu– Căi combinate  0,02 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 

probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 1) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,01 mg/m³ < 0,01 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,04 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,034 mg/kg greutate corporală/zi < 0,01 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  < 0,01 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 

cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 2) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,37 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,176 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 

discontinue închise, cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 3) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,69 mg/kg greutate corporală/zi 0,058 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,179 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 

expunere (PROC 4) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 
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Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,353 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici 

(linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,34 mg/kg greutate corporală/zi 0,029 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,089 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP 

disponibil (PROC 19) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 3 mg/m³ 0,361 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 7,072 mg/kg greutate corporală/zi 0,599 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,961 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

SECȚIUNEA 4: 5.14 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES 

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

ECETOC TRA Workers 3.1: 
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Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 

sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. 
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6. Scenariul de expunere 6: Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente ERC5 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2  Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 

PROC3 

CS3 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere PROC4 

CS4 Amestecare sau combinare în procese discontinue PROC5 

CS5 Pulverizare industrială cu ventilație de evacuare locală (VEL) PROC7 

CS6 Pulverizare industrială fără ventilație de evacuare locală (VEL) PROC7 

CS7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS9 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) 

PROC9 

CS10 Aplicare prin roluire sau prin periere PROC10 

CS11 Tratarea articolelor prin scufundare și turnare PROC13 

CS12 Utilizare ca agent reactiv de laborator PROC15 

CS13 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil PROC19 

CS14 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

Scenariul (scenariile) următor(e) de expunere la durata de exploatare: 

ES9 Durată de exploatare (lucrător în locație industrială) - Acoperiri intumescente - 

Lucrători (industrial) 

 

ES10 Durată de exploatare (lucrător profesionist) - Acoperiri intumescente - Lucrători 

profesioniști 

 

ES12 Durată de exploatare (consumatori) - Acoperiri intumescente - Consumatori  

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

6.1 Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente (ERC 5) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.2 Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise, cu 

expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 

3) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 
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Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.3 Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere (PROC 4) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.4 Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.5 Pulverizare industrială cu ventilație de evacuare locală (VEL) (PROC 7) 
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Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Da (Eficacitate TRA) [Eficacitate, Inhalare: 95%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.6 Pulverizare industrială fără ventilație de evacuare locală (VEL) (PROC 7) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Da (Mască de respirație cu APF de 10) [Eficacitate, Inhalare: 90%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.7 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 

(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 
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Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.8 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.8 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  

(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.9 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.9 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.10 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.10 Aplicare prin roluire sau prin periere (PROC 10) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 
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Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.11 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.11 Tratarea articolelor prin scufundare și turnare (PROC 13) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.12 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.12 Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.13 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.13 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil (PROC 19) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 
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Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374 cu instruire specifică de activitate) și 

(altă) protecție dermică adecvată [Eficacitate, Dermic: 95%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.14 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

6.14 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 6.15 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 3 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0,5 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 0,155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,766 mg/kg dw 0,3 

Apa marină PEC local: 0,0155 mg/l 0,3 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 0,077 mg/kg dw 0,3 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 1,497 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 0,017 mg/kg dw 0,08 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

3.97E-5 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 9,7E-3 0,02 
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mg/kg greutate corporală/zi 

Om via mediu– Căi combinate  0,02 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 

discontinue închise, cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC 3) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,69 mg/kg greutate corporală/zi 0,058 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,179 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 

expunere (PROC 4) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială cu ventilație de evacuare locală 

(VEL) (PROC 7) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,4 mg/m³ 0,048 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,4 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 8,572 mg/kg greutate corporală/zi 0,726 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,775 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială fără ventilație de evacuare locală 

(VEL) (PROC 7) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,795 mg/m³ 0,096 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,795 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 8,572 mg/kg greutate corporală/zi 0,726 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,822 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 
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la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,353 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici 

(linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Aplicare prin roluire sau prin periere (PROC 10) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 3,59 mg/m³ 0,433 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 3,59 mg/m³ 0,044 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 5,486 mg/kg greutate corporală/zi 0,465 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,897 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare (PROC 13) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,525 mg/m³ 0,063 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,525 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,743 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,296 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Utilizare ca agent reactiv de laborator (PROC 15) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,5 mg/m³ 0,06 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 2 mg/m³ 0,024 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,34 mg/kg greutate corporală/zi 0,029 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,089 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP 

disponibil (PROC 19) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1,74 mg/m³ 0,21 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 1,74 mg/m³ 0,021 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 7,072 mg/kg greutate corporală/zi 0,599 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,809 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 
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SECȚIUNEA 4: 6.16 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES 

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor la presiune ridicată, având ca rezultat generarea substanțială de vapori sau 

stropi/abur 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă (rafinament datorat VEL efectuat în afara Stoffenmanager®, a se 

vedea mai jos) 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația în timpul sarcinii datorată activității efectuate este estimată la 7,95 mg/m3, rezultând oconcentrație de 

expunere de 0,4 mg/m3 datorită utilizării VEL cu o eficacitate de 95% (eficacitate TRA). Deoarece sarcina este efectuată 

timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA (capitolul 

R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea expunerii prin 

inhalare pe termen lung (90%). 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor la presiune ridicată, având ca rezultat generarea substanțială de vapori sau 

stropi/abur 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația în timpul sarcinii datorată activității efectuate este estimată la 7,95 mg/m3, rezultând oconcentrație de 

expunere de 0,795 mg/m3 datorită utilizării protecției respiratorii cu o eficacitate de 90%. Deoarece sarcina este efectuată 

timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA (capitolul 

R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea expunerii prin 

inhalare pe termen lung (90%). 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor pe suprafețe mari sau a pieselor mari de lucru 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația care poate fi inhalată de lucrător în timpul sarcinii din cauza activității efectuate. Deoarece sarcina este 

efectuată timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA 

(capitolul R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea 

expunerii prin inhalare pe termen lung (90%). 

 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Deoarece solidul este utilizat ca valoare pentru CSA, în timp ce lichidul este utilizat, se consideră adecvat să se 

rafineze estimările expunerii, utilizând versiunea independentă a TRA Workers (v3.1). Presiunea vaporilor la temperatura 
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de funcționare (40 °C) utilizată pentru calcul este de 3,71E-8 Pa (calculată de Chesar). 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor cu presiune scăzută, viteză redusă sau pe suprafețe de medii 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Da 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Da 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația care poate fi inhalată de lucrător în timpul sarcinii din cauza activității efectuate. Deoarece sarcina este 

efectuată timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA 

(capitolul R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea 

expunerii prin inhalare pe termen lung (90%). 

 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 

sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. 
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7. Scenariul de expunere 7: Utilizare pe scară largă de către lucrători profesioniști - Utilizare ca aditiv în 

acoperiri intumescente 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Utilizare pe scară largă de către lucrători profesioniști - Utilizare ca aditiv în 

acoperiri intumescente 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente ERC5 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Amestecare sau combinare în procese discontinue PROC5 

CS3 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate PROC8a 

CS4 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate PROC8b 

CS5 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) 

PROC9 

CS6 Aplicare prin roluire sau prin periere PROC10 

 Pulverizare neindustrială PROC11 

CS7 Tratarea articolelor prin scufundare și turnare PROC13 

CS8 Amestecare manuală cu contact perfect și numai cu EIP disponibil PROC19 

CS9 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje PROC28 

Scenariul (scenariile) următor(e) de expunere la durata de exploatare: 

ES10 Durată de exploatare (lucrător profesionist) - Acoperiri intumescente - Lucrători 

profesioniști 

 

ES12 Durată de exploatare (consumatori) - Acoperiri intumescente - Consumatori  

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

7.1 Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente (ERC 8c, ERC 8f) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea zilnică de utilizare locală pe scară largă: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt 

estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.2 Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 
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[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.3 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități nededicate 

(PROC 8a) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.4 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.4 Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) la facilități dedicate  

(PROC 8b) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.5 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.5 Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 

inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 
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Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.6 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.6 Aplicare prin roluire sau prin periere (PROC 10) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.7 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.7 Pulverizare neindustrială (PROC 11) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Da (Mască de respirație cu APF de 20) [Eficacitate, Inhalare: 95%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374 cu instruire de bază a lucrătorului) și 

(altă) protecție dermică adecvată [Eficacitate, Dermic: 90%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.8 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.8 Tratarea articolelor prin scufundare și turnare (PROC 13) 

Caracteristicile produsului 



 

  
 
 

 Anexă la fișa cu date de securitate extinsă (FDSe) Pagina: 53 - 68 

Melamină  

 

   

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.9 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

7.9 Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Lichid 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Da (Mănuși rezistente la substanțe chimic conforme cu EN374) și (altă) protecție dermică adecvată 

[Eficacitate, Dermic: 80%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 7.10 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 5,0E-3 mg/l 0,01 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,025 mg/kg dw 0,01 

Apa marină PEC local: 5,0E-4 mg/l 0,01 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 2,4E-3 mg/kg dw 0,01 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 2,52E-12 mg/kg dw < 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  < 0,01 



 

  
 
 

 Anexă la fișa cu date de securitate extinsă (FDSe) Pagina: 54 - 68 

Melamină  

 

   

1.62E-21 mg/m³  

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,74E-4 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 

Om via mediu– Căi combinate  < 0,01 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,525 mg/m³ 0,063 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,525 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,743 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,296 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8b) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,742 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,835 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici 

(linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire) (PROC 9) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 1,372 mg/kg greutate corporală/zi 0,116 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,719 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Aplicare prin roluire sau prin periere (PROC 10) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 3,61 mg/m³ 0,435 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 3,61 mg/m³ 0,044 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 5,486 mg/kg greutate corporală/zi 0,465 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,9 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială (PROC 11) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,398 mg/m³ 0,048 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,398 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 10,71 mg/kg greutate corporală/zi 0,908 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,956 
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Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare (PROC 13) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,525 mg/m³ 0,063 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,525 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,743 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,296 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) utilaje (PROC 28) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 0,525 mg/m³ 0,063 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 0,525 mg/m³ < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,743 mg/kg greutate corporală/zi 0,232 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,296 

SECȚIUNEA 4: 7.11 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES 

Observații privind datele de expunere provenite de la instrumentele externe de estimare: 

ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Deoarece solidul este utilizat ca valoare pentru CSA, în timp ce lichidul este utilizat, se consideră adecvat să se 

rafineze estimările expunerii, utilizând versiunea independentă a TRA Workers (v3.1). Presiunea vaporilor la temperatura 

de funcționare (40 °C) utilizată pentru calcul este de 3,71E-8 Pa (calculată de Chesar). 

 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor pe suprafețe mari sau a pieselor mari de lucru 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Nu 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Nu 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația care poate fi inhalată de lucrător în timpul sarcinii din cauza activității efectuate. Deoarece sarcina este 

efectuată timp de 8 ore, concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA 

(capitolul R.14), această concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea 

expunerii prin inhalare pe termen lung (90%). 

 

Stoffenmanager 8: 

Explicație: Concentrație de expunere prin inhalare estimată utilizând Stoffenmanager® (versiunea 8) 

- Activitate/tip de sarcină: Manipularea lichidelor la presiune ridicată, având ca rezultat generarea substanțială de vapori sau 

stropi/abur 

- Distanța față de sarcină: În zona de respirație a lucrătorului (distanța cap-produs < 1 m) (ipoteza cea mai defavorabilă) 

- Controale locale: Nu există măsuri de control la sursă 

- Cameră de lucru cu ventilație: Ventilație generală (mecanică) 

- Volum cameră de lucru: 100-1000 m3 

- Curățarea regulată a zonei de lucru (zilnic): Nu 

- Inspecție și întreținere regulată (cel puțin lunar): Nu 

- Prezența surselor secundare de emisie (ipotezele cele mai defavorabile); 

Alți lucrători care utilizează aceeași substanță simultan: Da 

O perioadă de evaporare, uscare sau întărire după activitate (cu emisie prelungită de vapori): Da 

Concentrația în timpul sarcinii datorată activității efectuate este estimată la 7,96 mg/m3, rezultând o concentrație de 

expunere de 0,398 mg/m3 datorită utilizării protecției respiratorii. Deoarece sarcina este efectuată timp de 8 ore, 

concentrația medie zilnică este egală cu concentrația sarcinii. În conformitate cu Orientările ECHA (capitolul R.14), această 

concentrație estimată este, prin urmare, considerată a fi pe termen scurt, precum și estimarea expunerii prin inhalare pe 

termen lung (90%). 
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ECETOC TRA Workers 3.1: 

Explicație: Se utilizează estimările expunerii pentru PROC 8a, deoarece TRA workers (instrument de analiză de risc aferent 

sarcinii lucrătorilor) nu poate preconiza expunerea pentru PROC 28, iar aceste estimări pot fi considerate adecvate pentru 

estimarea expunerilor în timpul întreținerii manuale. Estimările expunerii sunt calculate pentru utilizarea unui lichid, cu 

versiunea independentă a TRA Workers (v3.1). Presiunea vaporilor la temperatura de funcționare (40 °C) utilizată pentru 

calcul este de 3,71E-8 Pa (calculată de Chesar). 
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8. Scenariul de expunere 8: Durata de exploatare (lucrător în locație industrială) - Spume PU - Lucrători 

(industrial) 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Durata de exploatare (lucrător în locație industrială) - Spume PU - Lucrători 

(industrial) 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Spume PU – Lucrători (industrială) ERC12a 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în materiale și/sau articole PROC21 

CS3 Prelucrare cu energie ridicată (mecanică) a substanțelor legate în materiale și/sau 

articole 

PROC24 

Scenariu (scenarii) de expunere a utilizărilor care duc la includerea substanței în articol(e): : 

ES5 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în spumă  

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

8.1 Spume PU - Lucrători (industrial) (ERC 12a) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

8.2 Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în materiale și/sau articole  

(PROC 21) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

8.3 Prelucrare cu energie ridicată (mecanică) a substanțelor legate în materiale și/sau 

articole (PROC 24) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 
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Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 8.4 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 5,0E-3 mg/l 0,01 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,025 mg/kg dw 0,01 

Apa marină PEC local: 5,0E-4 mg/l 0,01 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 2,4E-3 mg/kg dw 0,01 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 2,52E-12 mg/kg dw < 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

1.62E-21 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,74E-4 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 

Om via mediu– Căi combinate  < 0,01 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue (PROC 5) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 3 mg/m³ 0,361 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 12 mg/m³ 0,146 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,83 mg/kg greutate corporală/zi 0,24 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,601 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Transferul substanței sau amestecului (încărcare/descărcare) 

la facilități nededicate (PROC 8a) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,83 mg/kg greutate corporală/zi 0,24 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,36 

SECȚIUNEA 4: 8.5 Orientări pentru DU pentru a evalua dacă se lucrează în cadrul limitelor 
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stabilite de ES 

În cazul în care sunt adoptate alte măsuri de gestionare a riscurilor/condiții operaționale, utilizatorii ar trebui să se asigure 

că riscurile sunt gestionate la niveluri cel puțin echivalente. 

Orientările se bazează pe condiții operaționale ipotetice care nu pot fi aplicabile în toate locațiile; prin urmare, ar putea fi 

necesară scalarea pentru a defini măsuri adecvate de gestionare a riscurilor specifice în locație. Dacă scalarea indică o stare 

de utilizare nesigură, sunt necesare RMM-uri sau o evaluare suplimentară a siguranței chimice specifice în locație. 
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9. Scenariul de expunere 9: Durată de exploatare (lucrător în locație industrială) - Acoperiri intumescente - 

Lucrători (industrial) 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Durată de exploatare (lucrător în locație industrială) - Acoperiri intumescente - 

Lucrători (industrial) 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Acoperiri intumescente – Lucrători (industrială) ERC12a 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în materiale și/sau articole PROC21 

CS3 Prelucrare cu energie ridicată (mecanică) a substanțelor legate în materiale și/sau 

articole 

PROC24 

Scenariu (scenarii) de expunere a utilizărilor care duc la includerea substanței în articol(e): : 

ES6 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente  

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

9.1 Acoperiri intumescente – Lucrători (industrial) (ERC 12a) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea utilizată zilnic în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Cantitatea neutilizată anual în locație: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

9.2 Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în materiale și/sau articole  

(PROC 21) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

2.3 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

9.3 Prelucrare cu energie ridicată (mecanică) a substanțelor legate în materiale și/sau 

articole (PROC 24) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 
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Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Avansat 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 9.4 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 5,0E-3 mg/l 0,01 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,025 mg/kg dw 0,01 

Apa marină PEC local: 5,0E-4 mg/l 0,01 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 2,4E-3 mg/kg dw 0,01 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 2,52E-12 mg/kg dw < 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

1.62E-21 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,74E-4 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 

Om via mediu– Căi combinate  < 0,01 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în 

materiale și/sau articole (PROC 21) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 3 mg/m³ 0,361 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 12 mg/m³ 0,146 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,83 mg/kg greutate corporală/zi 0,24 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,601 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Prelucrare cu energie ridicată (mecanică) a substanțelor 

legate în materiale și/sau articole (PROC 24) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 1 mg/m³ 0,12 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 4 mg/m³ 0,049 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,83 mg/kg greutate corporală/zi 0,24 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,36 
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SECȚIUNEA 4: 9.5 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite de 

ES 

În cazul în care sunt adoptate alte măsuri de gestionare a riscurilor/condiții operaționale, utilizatorii ar trebui să se asigure 

că riscurile sunt gestionate la niveluri cel puțin echivalente. 

Orientările se bazează pe condiții operaționale ipotetice care nu pot fi aplicabile în toate locațiile; prin urmare, ar putea fi 

necesară scalarea pentru a defini măsuri adecvate de gestionare a riscurilor specifice în locație. Dacă scalarea indică o stare 

de utilizare nesigură, sunt necesare RMM-uri sau o evaluare suplimentară a siguranței chimice specifice în locație. 
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10. Scenariul de expunere 10: Durată de exploatare (lucrător profesionist) - Acoperiri intumescente - Lucrători 

profesioniști 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Durată de exploatare (lucrător profesionist) - Acoperiri intumescente - Lucrători 

profesioniști 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Acoperiri intumescente – Lucrători profesioniști ERC10a, ERC11a 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în materiale și/sau articole PROC21 

Scenariu (scenarii) de expunere a utilizărilor care duc la includerea substanței în articol(e): : 

ES6 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente  

ES7 Utilizare pe scară largă de către lucrători profesioniști - utilizare ca aditiv în acoperiri 

intumescente 

 

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

10.1 Acoperiri intumescente – Lucrători profesioniști (ERC 10a, ERC 11a) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea zilnică de utilizare locală pe scară largă: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt 

estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: 

10.2 Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în materiale și/sau articole 

(PROC 21) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 100 % 

Forma fizică a produsului utilizat: Solid (formă cu praf mediu) 

Frecvența și durata de utilizare 

Durata activității: <= 8 ore/zi 

Condițiile tehnice și măsurile de control al dispersiei de la sursă la lucrător 

Ventilație generală: Ventilație generală de bază (1-3 aerisiri/oră) [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Sistemul de management al sănătății și securității în muncă: Basic 

Ventilație de evacuare locală: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%, Dermic: 0%] 

Condițiile și măsurile privind protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Protecție respiratorie: Nu [Eficacitate, Inhalare: 0%] 

Protecție dermică: Nu [Eficacitate, Dermic: 0%] 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea lucrătorilor 

Locul de utilizare: Interior 

Temperatură de operare: <= 40 °C 

SECȚIUNEA 3: 10.3 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 
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Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 5,0E-3 mg/l 0,01 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,025 mg/kg dw 0,01 

Apa marină PEC local: 5,0E-4 mg/l 0,01 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 2,4E-3 mg/kg dw 0,01 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 2,52E-12 mg/kg dw < 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

1.62E-21 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,74E-4 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 

Om via mediu– Căi combinate  < 0,01 

3.2. Lucrător 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor: Manipularea cu energie redusă a substanțelor legate în 

materiale și/sau articole (PROC 21) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Lucrător Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung 5 mg/m³ 0,602 

Inhalare, Efecte sistemice, Acut 20 mg/m³ 0,243 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 2,83 mg/kg greutate corporală/zi 0,24 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,842 

SECȚIUNEA 4: 10.4 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES 

În cazul în care sunt adoptate alte măsuri de gestionare a riscurilor/condiții operaționale, utilizatorii ar trebui să se asigure 

că riscurile sunt gestionate la niveluri cel puțin echivalente. 

Orientările se bazează pe condiții operaționale ipotetice care nu pot fi aplicabile în toate locațiile; prin urmare, ar putea fi 

necesară scalarea pentru a defini măsuri adecvate de gestionare a riscurilor specifice în locație. Dacă scalarea indică o stare 

de utilizare nesigură, sunt necesare RMM-uri sau o evaluare suplimentară a siguranței chimice specifice în locație. 
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11. Scenariul de expunere 11: Durata de exploatare (consumatori) - Spume PU - Consumatori 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Durata de exploatare (consumatori) - Spume PU - Consumatori 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Spume PU – Consumatori ERC10a, ERC11a 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Utilizarea articolelor care conțin spumă cu substanță încapsulată AC1, AC1a, AC 13, AC 

13e 

Scenariu (scenarii) de expunere a utilizărilor care duc la includerea substanței în articol(e): : 

ES5 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în spumă  

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

11.1 Spume PU – Consumatori (ERC 10a, ERC 11a) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea zilnică de utilizare locală pe scară largă: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt 

estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea consumatorilor: 

11.2 Utilizarea articolelor care conțin spumă cu substanță încapsulată (AC1, AC1a, AC 

13, AC13e) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Expunere pe cale de inhalare: Expunerea prin inhalare este considerată a nu fi relevantă 

Expunere pe cale orală: Expunerea orală este considerată a nu fi relevantă 

SECȚIUNEA 3: 11.3 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 5,0E-3 mg/l 0,01 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,025 mg/kg dw 0,01 

Apa marină PEC local: 5,0E-4 mg/l 0,01 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 2,4E-3 mg/kg dw 0,01 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 2,52E-12 mg/kg dw < 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

1.62E-21 mg/m³  

< 0,01 

Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,74E-4 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 
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Om via mediu– Căi combinate  < 0,01 

3.2. Consumator 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea consumatorilor: Utilizarea articolelor care conțin spumă cu substanță 

încapsulată (AC1, AC1a, AC 13, AC13e) 

Cale de expunere Estimare expunere -  Consumator Cuantificarea riscului (RCR) 

Inhalare, Efecte sistemice, Termen lung Neglijabilă (Studiu de migrație) < 0,01 

Dermic, Efecte sistemice, Termen lung 0,1484 mg/kg greutate corporală/zi: 

pentru un copil, atunci când se 

utilizează cearceafurisuplimentare 

pentru protecția saltelei și confort 

(studiu de migrație) 

 

0,06375 mg/kg greutate 

corporală/zi: pentru un adult, atunci 

când se utilizează 

cearceafurisuplimentare pentru 

protecția saltelei și confort (studiu 

de migrație) 

 

0,6375 mg/kg greutate corporală/zi: 

pentru un adult, atunci când 

doarme direct pe husa saltelei 

(studiu de migrație) 

 

1,484 mg/kg greutate corporală/zi: 

pentru un copil, atunci când 

doarme direct pe husa saltelei 

(studiu de migrație) 

0,035 

 

 

 

 

0,015 

Oral, Efecte sistemice, Termen lung Neglijabilă (Studiu de migrație) < 0,01 

Căi combinate, Efecte sistemice, Termen lung  0,035 pentru un copil 

0,015 pentru un adult 

SECȚIUNEA 4: 11.4 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES  

Observații privind datele de expunere: 

Studiu de migrație: 

Explicație: Substanța este utilizată în saltele de spumă, ca un agent ignifug nehalogenat. Asociația europeană a 

producătorilor de blocuri de spumă poliuretanică flexibilă (EUROPUR) a comandat un studiu de migrație pentru a evalua 

expunerea potențială a oamenilor la melamina utilizată în spuma PU flexibilă utilizată la saltele. Studiul a fost transmis la 

ECHA de către EUROPUR, ca parte a răspunsului lor la consultarea publică privind raportul CLH pentru melamină din 

noiembrie 2019 și poate fi găsit pe site-ul ECHA. 

Pe baza presiunii de vapori ai substanței și din moment ce saltelele sunt plate și fără gură, expunerile prin inhalare și pe cale 

orală sunt considerate neglijabile, în timp ce expunerea cutanată potențială este considerată cea mairelevantă cale de 

expunere, datorită duratei prelungite de contact, cu o mare parte din corp și efectul posibil altranspirației ca transportator. 

Migrarea melaminei a fost investigată în hârtie sintetică de filtru îmbibată de transpirație din aceste spume. Deoarece o 

saltea constă în mod obișnuit dintr-un miez de spumă PUR înconjurat cu un strat de țesătură,migrația a fost investigată cu și 

fără utilizarea unei huse de saltea din poliester-polipropilenă plasată între spumăși hârtia de filtru. Dispozitivul a fost 

comprimat la 70% din adâncimea sa pentru a simula o persoană care dormeape saltea și a fost incubat la 40 °C timp de 2 

ore. 

Când spuma a fost acoperită, o practică standard pentru fiecare saltea cu spumă PU flexibilă, migrația a fost sublimita de 

detectare (LOD) și valoarea LOD/2 a fost utilizată ca estimare pentru persoanele care dorm direct pehusa saltelei (0,6375 

mg/kg greutate corporală/zi pentru un adult și 1,484 pentru un copil). Rețineți că aceasta este o evaluare pentru cel mai 

defavorabil caz, deoarece de obicei oamenii nu dorm direct pe husa saltelei, ci pun cearșafuri suplimentare pentru protecție 

și confort. Când au fost rafinate datorită utilizării unor cearceafuri suplimentare pentru protecția și confortul saltelelor, 

estimările expunerii cutanate au ajuns la 0,06375 pentru un adult și la 0,1484 pentru un copil. Rețineți că nu a fost detectată 

melamină atunci când husa saltelei a fost inclusă în test și că, prin urmare, calculele se fac pe baza valorii LOD/2. 

 



 

  
 
 

 Anexă la fișa cu date de securitate extinsă (FDSe) Pagina: 67 - 68 

Melamină  

 

   

12. Scenariul de expunere 12: Durată de exploatare (consumatori) - Acoperiri intumescente - Consumatori 

SECȚIUNEA 1: Titlul scenariului de expunere 

 Durată de exploatare (consumatori) - Acoperiri intumescente - Consumatori 

Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător 

CS1  Acoperiri intumescente – Consumatori ERC10a, ERC11a 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea lucrătorilor 

CS2 Utilizarea articolelor cu acoperire intumescentă care conțin spumă cu substanță 

încapsulată 

AC13 

Scenariu (scenarii) de expunere a utilizărilor care duc la includerea substanței în articol(e): : 

ES6 Utilizare în locații industriale - Utilizare ca aditiv în acoperiri intumescente  

ES7 Utilizare pe scară largă de către lucrători profesioniști - utilizare ca aditiv în acoperiri 

intumescente 

 

SECȚIUNEA 2: Condiții de utilizare 

2.1 Scenariul contribuitor referitor la eliberarea în mediulînconjurător: 

12.1 Acoperire intumescentă – Consumatori (ERC 10a, ERC 11a) 

Cantitatea utilizată, frecvența și durata de utilizare (sau din durata de viață) 

Cantitatea zilnică de utilizare locală pe scară largă: nerelevat pentru evaluare, deoarece eliberările specifice scenariului sunt 

estimate 

Condiții și măsuri referitoare la stația biologică de epurare a apelor uzate 

STP biologică: Standard [Eficacitate, Apă: 0.169%] 

Capacitatea de evacuare a STP: >= 2E3 m3/zi 

Aplicarea nămolului STP pe sol agricol: Da 

Alte condiții operaționale date care afectează expunerea mediului 

Debitul de apă de suprafața receptoare: >= 1.8E4 m3/zi 

2.2 Scenariul contribuitor referitor la expunerea consumatorilor: 

12.2 Utilizarea articolelor cu acoperire intumescentă care conțin spumă cu substanță 

încapsulată (AC 13) 

Caracteristicile produsului 

Concentrația substanței în amestec/articol (g/g): <= 30 % 

Expunere pe cale de inhalare: Expunerea prin inhalare este considerată a nu fi relevantă 

Expunere pe cale dermică: Expunerea cutanată este presupusă a fi neglijabilă 

Expunere pe cale orală: Expunerea orală este considerată a nu fi relevantă 

SECȚIUNEA 3: 12.3 Estimarea expunerii 

3.1. Mediu 

Eliberare  Metoda de estimare a eliberării Explicații 

Apă Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Aer Rată de eliberare estimată Rată de eliberare locală: 0 kg/zi 

Sol neagricol Factor de eliberare estimat Factor de eliberare după RMM în 

locație: 0% 

Țintă de protecție Concentrație expunere  Cuantificarea riscului (RCR) 

Apa dulce PEC local: 5,0E-3 mg/l 0,01 

Sedimentare (apa dulce) PEC local: 0,025 mg/kg dw 0,01 

Apa marină PEC local: 5,0E-4 mg/l 0,01 

Sedimentare (apă marină) PEC local: 2,4E-3 mg/kg dw 0,01 

Stație de epurare a apelor uzate PEC local: 0 mg/l < 0,01 

Sol agricol PEC local: 2,52E-12 mg/kg dw < 0,01 

Om via mediu - Inhalare (efecte sistemice) Concentrația în aer:  

1.62E-21 mg/m³  

< 0,01 
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Om via mediu - expunere orală prin consumul de alimente: 1,74E-4 

mg/kg greutate corporală/zi 

< 0,01 

Om via mediu– Căi combinate  < 0,01 

3.2 Consumator 

Scenariul contribuitor referitor la expunerea consumatorilor: Utilizarea articolelor cu acoperire intumescentă care 

conțin spumă cu substanță încapsulată (AC 13) 

Deoarece orice contact (dermic) al consumatorilor cu aceste acoperiri va fi incidental și deoarece substanța esteîncorporată 

într-o matrice, inhalarea, expunerea pe cale dermică și pe cale orală (și, prin urmare, riscurile) suntconsiderate a fi 

neglijabile. 

SECȚIUNEA 4: 12.4 Ghid pentru DU pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite 

de ES  

În cazul în care sunt adoptate alte măsuri de gestionare a riscurilor/condiții operaționale, utilizatorii ar trebui să se asigure 

că riscurile sunt gestionate la niveluri cel puțin echivalente. 

Orientările se bazează pe condiții operaționale ipotetice care nu pot fi aplicabile în toate locațiile; prin urmare, ar putea fi 

necesară scalarea pentru a defini măsuri adecvate de gestionare a riscurilor specifice în locație. Dacă scalarea indică o stare 

de utilizare nesigură, sunt necesare RMM-uri sau o evaluare suplimentară a siguranței chimice specifice în locație. 

 

 


