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1.  IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING

Identificatie van het product

- Aard van het product : Preparaat .*

- Gebruik van het product : Diverse industriële toepassingen ( Oplosmiddel , Reinigingsmiddel , ...).

Identificatie van de onderneming : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad.

Telefoonnummer in geval van nood : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad.

2.  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar (F) : R11 - Licht ontvlambaar.

Schadelijk (Xn) : R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de
huid.
R68/20/21/22 - Schadelijk : bij inademing, aanraking met de huid en opname door
de mond zijn onherstelbare effekten niet uitgesloten.

3.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

SCHADELIJK(E) BESTANDDE(E)L(EN)*

Naam component(en) gew. % CAS nr / EG nr / EG annex nr Symbo(o)l(en) R-Zin(nen)

Ethanol : > 50 % 64-17-5 / 200-578-6 / 603-002-00-5 F 11

Grenswaarde (België) : 1000 ppm (1907 mg/m³) (2007)

Grenswaarde (TGG 8 u) (Nederland) :   200 ppm (  260 mg/m³) (2008) (H)

Grenswaarde (TGG 15 min) (Nederland) : 1000 ppm (1900 mg/m³) (2008) (H)

Methanol : 3  < 10 % 67-56-1 / 200-659-6 / 603-001-00-X F T 11-23/24/25-39/
23/24/25

Grenswaarde (België) : 200 ppm (266 mg/m³) (2007) (D)

Kortetijdswaarde (België) : 250 ppm (333 mg/m³) (2007) (D)

Grenswaarde (TGG 8 u) (Nederland) : 200 ppm (260 mg/m³) (2007) (H)

Grenswaarde (TGG 15 min) (Nederland) : 400 ppm (520 mg/m³) (2007) (H)

*

De volledige tekst van deze R-zinnen vindt men in hoofdstuk 16.

(D) De vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van
de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

(H) De toevoeging van een "H" geeft aan dat die stof relatief gemakkelijk door de huid wordt opgenomen.

4.  EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.

Eerstehulpmaatregelen bij

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding.
Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige beademing toepassen.
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4.  EERSTEHULPMAATREGELEN  (vervolg)

Bij bewusteloosheid, de patiënt in stabiele zijligging leggen.
Een arts raadplegen.

- Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken.
Huid onmiddellijk spoelen met veel water. (ev. douchen).
Bij (blijvende) irritatie, een arts raadplegen.

- Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water.
Contactlenzen verwijderen.
Oogarts consulteren.
Geen neutralisatiemiddel gebruiken.

- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water.
Een arts raadplegen.

5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim , Poeder , Koolstofdioxide , Verneveld water .

- Ongeschikte blusmiddelen : Geen waterstraal rechtstreeks in de brandhaard spuiten om te vermijden dat op die
manier het vuur zich kan verspreiden.

Speciale maatregelen : Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies af te
koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt.

Speciale blootstellingsrisico's : Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

Beschermende uitrusting : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel
gebruiken.

6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen.
Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie.
Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8).

Maatregelen ter bescherming van het : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.*

milieu Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaal.
Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt.
De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water
terechtkomt.

Reinigingsmethode : Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten.
Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product
en verwijderen als gevaarlijk afval. (Zie hoofdstuk 13).
Restant met veel water wegspoelen.

7.  HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie hoofdstuk 8).

Brand- en explosiepreventie : Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken, ...) verwijderen.
Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product
mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen.
Geen perslucht gebruiken om de inhoud van opslagtanks/vaten, die dit product
bevatten, om te roeren of over te pompen.
Gebruik explosieveilige apparatuur.
Vonk-arm gereedschap gebruiken.

Opslagcondities : Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren op een koele,
goed geventileerde en brandveilige plaats.
Niet opslaan in de nabijheid van warmtebronnen of in het rechtstreeks zonlicht.
Verwijderd houden van : Oxidatiemiddelen .

Geschikt verpakkingsmateriaal : Zacht staal , Roestvrij staal , Koper (+ Legeringen ).

Ongeschikt verpakkingsmateriaal : Aluminium (+ Legeringen ).
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8.  MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen : De ruimte voldoende ventileren.

Industriële hygiëne : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.*

In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke blootstellingsbron moeten
veiligheidsoogdouches en nooddouches aanwezig zijn.

Beroepsmatige blootstellingslimieten : Voor de bestanddelen: zie hoofdstuk 3.*

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Inhalatiebescherming : Ventilatie , Plaatselijke afzuiging .
CE- gasmasker voor organische dampen/oplosmiddelen (Type A, bruin).

- Handbescherming : Handschoenen (Butylrubber, PVC, ...).

- Oogbescherming : Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm.*

- Huidbescherming : Geschikte beschermingskledij ( Antistatisch ).

9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand (20°C) : Vloeistof .

Uitzicht/Kleur : Helder , Kleurloos .

Geur : Kenmerkende geur .

Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa) : 65 - 78*

Stolpunt/Smeltpunt : < -25 °C*

Vlampunt : ca. 12 °C

Brandgevaar : P1*

Zelfontbrandingstemperatuur : > 300 °C*

Explosiegrenzen in lucht : 3,4 - 19 vol. %   ( Ethanol )

Dampspanning (20°C) : > 60 hPa*

Relatieve dampdichtheid (lucht=1) : ca. 1,59*

Densiteit (20°C) : ca. 0,80 kg/l*

Oplosbaarheid in water : Volledig oplosbaar.

Log P octanol/water (20°C) : -0,3 tot 0,7 ( Ethanol )*

Viscositeit : 0,0012 Pa.s*

Verdampingssnelheid : > 8  ( Ether = 1)*

% Vluchtige stoffen (in gewicht) : > 99*

10.  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit : Stabiel bij normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden : Hoge temperaturen .

Te vermijden stoffen : Oxidatiemiddelen .

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit

- Inademing : Schadelijk bij inademing.*

Blootstelling aan hoge concentraties kan verlaging van het bewustzijn veroorzaken.
(ev. Bewusteloosheid )
Symptomen: Hoesten , Hoofdpijn , Sufheid , Duizeligheid .

: Voor de bestanddelen:*

: • Ethanol : LC50 (Rat, inademing, 4 u) :  > 8000 mg/l*
• Methanol : LC50 (Rat, inademing, 4 u) :  80 - 130 mg/l

- Contact met de huid : Schadelijk bij aanraking met de huid.*

Symptomen: Roodheid , Pijn .

: Voor de bestanddelen:*

: • Ethanol : LD50 (Konijn, dermaal) :  > 2000 mg/kg*
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11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE  (vervolg)

• Methanol : LD50 (Konijn, dermaal) :  20000 mg/kg

- Contact met de ogen : Kan irriterend zijn voor de ogen.
Symptomen: Roodheid , Pijn .

- Inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.*

Symptomen: Hoofdpijn , Duizeligheid , Sufheid , Verlies van coördinatievermogen .

: Voor de bestanddelen:*

: • Ethanol : LD50 (Rat, oraal) :  > 2000 mg/kg*
• Methanol : LD50 (Rat, oraal) :  > 5000 mg/kg

Chronische toxiciteit : Schadelijk : bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn*

onherstelbare effekten niet uitgesloten.

Aanvullende toxicologische informatie : Leverbeschadigingen kunnen optreden na orale opname.
De stof kan in hoge concentraties of na inslikken aanleiding geven tot opwinding of
bewustzijnsverlaging.

: Voor de bestanddelen:*

: Informatie op het internetadres http://ecb.jrc.it/ESIS (zie IUCLID Data Sheets).*

Specifieke effecten op de gezondheid : Nederland : Ethanol is opgenomen in de SZW lijst:*

van de mens - Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen waarop de
aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede
lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit; Categorie 1 "vruchtbaarheid", Categorie
1 "ontwikkeling", Borstvoeding.

12.  ECOLOGISCHE INFORMATIE

Dit product is geclassificeerd als Vluchtige Organische Stof volgens Richtlijn 1999/13/EG.*

Mobiliteit : Product is volledig oplosbaar in water.

Persistentie en afbreekbaarheid : Is biologisch goed afbreekbaar.

Bioaccumulatie : Geen bioaccumulatie verwacht .*

Ecotoxiciteit : Voor de bestanddelen:*

: • Ethanol : LC50 (Vis, 48 h) :  > 100 mg/l (Leuciscus idus)*
• Ethanol : EC50 (Daphnia magna, 24 u) :  > 100 mg/l
• Methanol : LC50 (Vis, 96 h) :  > 10000 mg/l (Pimephales promelas)
• Methanol : EC50 (Daphnia magna, 24 u) :  > 10000 mg/l

Aanvullende ecologische informatie : Voor de bestanddelen:*

: Informatie op het internetadres http://ecb.jrc.it/ESIS (zie IUCLID Data Sheets).*

WGK klasse (Duitsland) : 1  ( Zwak watervervuilend product ).*

Waterbezwaarlijkheid (Nederland) : 11*

Saneringsinspanning (Nederland) : B*

13.  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Productverwijdering : Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke
bepalingen, door een wettelijk erkende verwerver van gevaarlijke afvalproducten.

Verwijdering van de verpakking : De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product.
Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten.
Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de
leverancier aangeboden worden.

Europese afvalstoffenlijst : Europese afvalstoffencode: 'XX XX XX'. Deze code wordt toegewezen op basis van*

de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de
verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De
producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval
codering toekennen. Zie richtlijn 2001/118/EG.
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14.  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegvervoer/Spoorvervoer (ADR/RID)

- ADR-benaming : UN 1170 Ethanol, oplossing (Ethylalcohol, oplossing), 3, II, SP144

- ADR-indeling : 3 , II

- Gevaarsymbo(o)l(en) : 3

- Gevaarsaanduiding : 33

- Identificatienummer (UN-nr.) : 1170

Zeevervoer (IMDG)

- Productnaam : UN 1170 Ethanol solution (Ethyl alcohol solution) , 3, II, (12°C)

- Klasse : 3

- Gevaarsymbo(o)l(en) : 3

- UN-nummer : 1170

- Verpakkingsgroep : II

- EmS-N° : F-E, S-D*

- Marine pollutant : NO

15.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Naam gevaarlijke component(en) : Ethanol , Methanol .*

Gevaarsymbo(o)l(en) : Licht ontvlambaar (F).
Schadelijk (Xn).

R-Zinnen : R11 - Licht ontvlambaar.
R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de
huid.
R68/20/21/22 - Schadelijk : bij inademing, aanraking met de huid en opname door
de mond zijn onherstelbare effekten niet uitgesloten.

S-Zinnen : S09 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S24 - Aanraking met de huid vermijden.
S33 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S36/37 - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

X-Zinnen (Nederland) : X02 - Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Opgelet!*

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

16.  OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de EG-Verordening nr 1907/2006.*

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.
Indeling en etikettering conform de Richtlijn 1999/45/EG.

* Wijziging t.o.v. de vorige revisie.

Reden wijziging : Algemene herziening .*

R-zinnen : R11 - Licht ontvlambaar.
R23/24/25 - Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de
huid.
R39/23/24/25 - Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij
inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

Informatiebronnen : Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens ( Producenten
van grondstoffen , Chemiekaarten , ...).
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De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De
informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen
van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het
speciale gebruik dat hij van het product maakt.
BRENNTAG wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.

Einde van document
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N°. Korte titel 

Hoofdg
ebruike
rsgroep 

(SU) 

Gebruik
ssector 

Productca
tegorie 

(PC) 

Procescate
gorie 

(PROC) 

Milieu-
emissieca

tegorie 
(ERC) 

Voorwerp
categorie 

(AC) 
Specificatie 

1 Productie van de stof  3  8, 9 NA  1, 2, 3, 4, 
8a, 8b 

 1, 4, 6a NA ES3100 

2 Toepassing als 
tussenproduct  3 NA NA  1, 2, 3, 4, 

8a, 8b  1, 4, 6a NA ES3589 

3 Verdeling van de stof  3  8, 9 NA  8a, 8b, 9  2 NA ES3108 

4 
Preparatie en 

(om)pakken van 
stoffen en mengels 

 3  10 NA  3, 5, 8a, 
8b, 9, 14 

 2 NA ES3124 

5 Niet-verstuivende 
recepturen 

 3 NA NA  10, 13  4 NA ES3135 

6 Recepturen voor 
sprays 

 3 NA NA  7  4 NA ES3138 

7 Niet-verstuivende 
recepturen  22 NA NA  10, 13, 

14, 19  8a, 8d NA ES3140 

8 Recepturen voor 
sprays  22 NA NA  11  8a, 8d NA ES3143 

9 
Toepassingen in 

coatings  21 NA  9a NA  8a, 8d NA ES3158 

10 
Toepassing in 

reinigingsmiddelen  21 NA  35 NA  8a, 8d NA ES3162 

11 Toepassing als 
brandstof 

 21 NA  13 NA  8a, 8d NA ES3147 

12 Gebruik als functionele 
vloeistoffen 

 3 NA NA  20  7 NA ES3171 

13 Gebruik als functionele 
vloeistoffen  22 NA NA  20  9a, 9b NA ES3174 

14 
Warmte-overdracht en 

hydraulische 
vloeistoffen 

 21 NA  16, 17 NA  9a, 9b NA ES3156 

15 Gebruik in laboratoria  3 NA NA  15  2, 4 NA ES3165 

16 Gebruik in laboratoria  22 NA NA  15  8a NA ES3168 

17 
Gebruik in ontijzings- 

en 
antivriestoepassingen 

 21 NA  4 NA  8d NA ES3160 

18 Gebruik als 
proceschemicalie  3  8, 9 NA  1, 2, 3, 4, 

8a, 8b  1, 4, 6a NA ES3605 

19 Particulier gebruik  21 NA 

 1, 3, 8, 
12, 14, 
15, 18, 
23, 24, 
27, 28, 
30, 31, 
34, 39 

NA  8a, 8d NA ES3151 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 1 : Productie van de stof 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Eindgebruiksectoren 
SU8:  Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder 
geraffineerde aardolieproducten) 
SU9:  Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 

Procescategorieën 

PROC1:  Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 
PROC2:  Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling 
PROC3:  Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 
PROC4:  Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op 
blootstelling 
PROC8a:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC1:  Vervaardiging van stoffen 
ERC4:  Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en 
producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 
ERC6a:  Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof 
(gebruik van tussenproducten) 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC1 , ERC4, ERC6a 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 400000 tonnes 

Jaarlijks totaal 4,6 Miljoen ton/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,086  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 226 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 11,3 kg/dag 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 

Lucht 
Pas technische maatregelen toe strevend naar het 
verminderen van luchtafgifte., Insluiting bij voorkeur 
of katalytische of thermische gasoxydatie., Gebruik 
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vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

gepast emissiereductiemateriaal van de LEV 
systemen indien nodig voor de lokale wetgeving. 
(Efficiëntie: > 70 %) 

Water 

Pas technische maatregelen toe strevend naar 
vermindering en het schoonmaken van afvalwater, 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP., Niet lossen in riolen of afvoerkanalen. 
(Effectiviteit van de afbraak: > 87 %) 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Bewaar in een begrensd gebied. 
Bioakkunmulatie is niet te verwachten. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC1 , PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² (PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4) 

Blote huid Twee handen 960 cm² (PROC8a, PROC8b) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Voor gebruik buiten. 
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technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

De stof bewerken in een gesloten systeem. 
Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
of onder afzuiging. 
Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen. (Efficiëntie: 
95 %) 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 
Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 EUSES. 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

Relevant voor 
alle ERCs --- Afvalwaterzuiverin

gsinstallatie 
PEC 5,65mg/L --- 

Relevant voor 
alle ERCs --- Grond PEC 0,0012mg/kg --- 

Relevant voor 
alle ERCs --- Zoetwater PEC 

0,264.10-4 
mg/L 

--- 

Relevant voor 
alle ERCs --- Zeewater PEC 

0,0224.10-4 
mg/L 

--- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC8a --- Werknemersblootstelling 
inademing 96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- Dermale 
werknemersblootstelling 13,71mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
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PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 
 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 2 : Toepassing als tussenproduct 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Procescategorieën 

PROC1:  Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 
PROC2:  Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling 
PROC3:  Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 
PROC4:  Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op 
blootstelling 
PROC8a:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC1:  Vervaardiging van stoffen 
ERC4:  Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en 
producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 
ERC6a:  Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof 
(gebruik van tussenproducten) 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC1 , ERC4, ERC6a 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 400000 tonnes 

Jaarlijks totaal 4,6 Miljoen ton/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,086  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 

226 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 

11,3 kg/dag 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 

Lucht 

Pas technische maatregelen toe strevend naar het 
verminderen van luchtafgifte., Insluiting bij voorkeur 
of katalytische of thermische gasoxydatie., Gebruik 
gepast emissiereductiemateriaal van de LEV 
systemen indien nodig voor de lokale wetgeving. 
(Efficiëntie: > 70 %) 
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beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 

Pas technische maatregelen toe strevend naar 
vermindering en het schoonmaken van afvalwater, 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP., Niet lossen in riolen of afvoerkanalen. 
(Effectiviteit van de afbraak: > 87 %) 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Bewaar in een begrensd gebied. 
Bioakkunmulatie is niet te verwachten. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC1 , PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid 
Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² (PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4) 

Blote huid Twee handen 960 cm² (PROC8a, PROC8b) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Voor gebruik buiten. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

De stof bewerken in een gesloten systeem. 
Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
of onder afzuiging. 
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Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen. (Efficiëntie: 
95 %) 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 
Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 EUSES. 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

Relevant voor 
alle ERCs 

--- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 5,65mg/L --- 

Relevant voor 
alle ERCs 

--- Grond PEC 0,0012mg/kg --- 

Relevant voor 
alle ERCs 

--- Zoetwater PEC 
0,264.10-4 
mg/L 

--- 

Relevant voor 
alle ERCs 

--- Zeewater PEC 
0,0224.10-4 
mg/L 

--- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC8a --- Werknemersblootstelling 
inademing 96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- Dermale 
werknemersblootstelling 13,71mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
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de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 
 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 3 : Verdeling van de stof 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Eindgebruiksectoren 
SU8:  Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder 
geraffineerde aardolieproducten) 
SU9:  Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 

Procescategorieën 

PROC8a:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 
PROC9:  Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers 
(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 

Milieu-emissiecategorieën ERC2:  Formulering van preparaten 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC2  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 75000 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 3,8 Miljoen ton/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

5000 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 300 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 50 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 15 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem  1 kg/dag 

Voor gebruik buiten. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 

Water 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP. 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Bewaar in een begrensd gebied. 
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beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC8a , PROC8b, 
PROC9 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen 960 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Buiten of in goed-geventileerde (open) ruimten 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Wanneer binnenshuis: 
Zorg voor een hoge kwaliteit algemene of geforceerde ventilatie (5 tot 15 
verversingen per uur). 
Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
of onder afzuiging. 
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar emissies optreden. 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 
Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374. 
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3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC2 --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 4,66mg/L --- 

ERC2 --- Zoetwater PEC 0,52mg/L --- 

ERC2 --- Bodem PEC 0,007mg/kg --- 

ERC2 --- Zeewater PEC 0,0515mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC8a --- Werknemersblootstelling 
inademing 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- Dermale 
werknemersblootstelling 

13,71mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
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niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 4 : Preparatie en (om)pakken van stoffen en 
mengels 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

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

Procescategorieën 

PROC3:  Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 
PROC5:  Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren 
(multistage en/of aanzienlijkcontact) 
PROC8a:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 
PROC9:  Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers 
(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
PROC14:  Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, 
comprimeren, extruderen en pelletiseren 

Milieu-emissiecategorieën ERC2:  Formulering van preparaten 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC2  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 280000 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 3,8 Miljoen ton/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

93333 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 300 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 469 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 28 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem  9 kg/dag 

Aangenomen wordt dat de mengbewerkingen voornamelijk in een gesloten 
omgeving worden uitgevoerd. Binnentoepassing. Omgevingstemperatuur 
Omgevingsdruk. 
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technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 

Pas technische maatregelen toe strevend naar 
vermindering en het schoonmaken van afvalwater, 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP., Niet lossen in riolen of afvoerkanalen. 
(Effectiviteit van de afbraak: > 90 %) 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Bewaar in een begrensd gebied. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC3 , PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² (PROC3) 

Blote huid Twee handen 960 cm² (PROC8a, PROC8b) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnentoepassing. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 

Zorg voor een hoge kwaliteit algemene of geforceerde ventilatie (5 tot 15 
verversingen per uur). 
Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
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opzichte van de arbeider of onder afzuiging. 
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar emissies optreden. 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 
Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC2 --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 1,73mg/L --- 

ERC2 --- Zoetwater PEC 0,185mg/L --- 

ERC2 --- Bodem PEC 0,0117mg/kg --- 

ERC2 --- Zeewater PEC 0,0186mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC8a --- Werknemersblootstelling 
inademing 

96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- Dermale 
werknemersblootstelling 

13,71mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
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dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 
 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 5 : Niet-verstuivende recepturen 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Procescategorieën PROC10:  Met roller of kwast aanbrengen 
PROC13:  Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten 

Milieu-emissiecategorieën ERC4:  Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en 
producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC4  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 2750 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 27500 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

458 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 300 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 367 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 5 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem  1 kg/dag 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 

Pas technische maatregelen toe strevend naar 
vermindering en het schoonmaken van afvalwater, 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP., Niet lossen in riolen of afvoerkanalen. 
(Effectiviteit van de afbraak: > 70 %) 
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Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC10 , PROC13 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² 
(PROC13) 

Blote huid Twee handen 960 cm² (PROC10) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
of onder afzuiging. 
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar emissies optreden. 
Wanneer binnenshuis: 
Zorg voor een hoge kwaliteit algemene of geforceerde ventilatie (5 tot 15 
verversingen per uur). 

 

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

Draag geschikte handschoenen getest aan EN374 tijdens de activiteiten waar 
huidcontact mogelijk is. 
Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 
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 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC4 --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,285mg/L --- 

ERC4 --- Zoetwater PEC 0,039mg/L --- 

ERC4 --- Bodem PEC 0,0091mg/kg --- 

ERC4 --- Zeewater PEC 0,0039mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC10 --- Werknemersblootstelling 
inademing 96,04mg/m3 --- 

PROC10 --- Dermale 
werknemersblootstelling 27,43mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 6 : Recepturen voor sprays 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Procescategorieën PROC7:  Spuiten in een industriële omgeving 

Milieu-emissiecategorieën ERC4:  Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en 
producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC4  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 25 %. 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 2750 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 27500 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

458 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 300 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 

367 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 

5 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem 

 1 kg/dag 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 

Pas technische maatregelen toe strevend naar 
vermindering en het schoonmaken van afvalwater, 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP., Niet lossen in riolen of afvoerkanalen. 
(Effectiviteit van de afbraak: > 70 %) 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 

Type Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 
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afvalwaterzuiveringsinstallatie afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC7 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Omvat stofaandelen in het product tot 25 %. 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik) 

 vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Handen en voorarmen 1500 cm² (PROC13) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnentoepassing. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
of onder afzuiging. 
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar emissies optreden. 
Zorg voor een hoge kwaliteit algemene of geforceerde ventilatie (5 tot 15 
verversingen per uur). 

 

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

Vermijd frequent en direct contact met de stof 
Draag geschikte handschoenen getest aan EN374 tijdens de activiteiten waar 
huidcontact mogelijk is. 
Indien er geen geventileerde laminaire spuitcabine beschikbaar is: 
Draag geschikte adembescherming volgens EN140 met type A filter of beter. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 
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Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC4 --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,285mg/L --- 

ERC4 --- Zoetwater PEC 0,039mg/L --- 

ERC4 --- Bodem PEC 0,0091mg/kg --- 

ERC4 --- Zeewater PEC 0,0039mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC7 --- Werknemersblootstelling 
inademing 480,21mg/m3 --- 

PROC7 --- Dermale 
werknemersblootstelling 42,86mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 7 : Niet-verstuivende recepturen 

Hoofdgebruikersgroepen SU 22:  Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, 
amusement, dienstverlening, ambachtslieden) 

Procescategorieën 

PROC10:  Met roller of kwast aanbrengen 
PROC13:  Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten 
PROC14:  Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, 
comprimeren, extruderen en pelletiseren 
PROC19:  Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikbaar 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 
ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC8a , ERC8d 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

5,5 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 

5 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 

5 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem 

 1 kg/dag 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 

Water 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP. 
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de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden  afval verzamelen en conform de plaatselijke 
voorschriften verwijderen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC10 , PROC13, 
PROC14, PROC19 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag 

> 4 h(behalve PROC19) 

Blootstellingsduur per 
dag < 4 h(PROC19) 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² 
(PROC13, PROC14) 

Blote huid Twee handen 960 cm² (PROC10) 

Blote huid Handen en voorarmen 1980 cm² (PROC19) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Zorg voor goede algemene ventilatie. Natuurlijke ventilatie is door deuren, 
ramen, enzovoort. Geforceerde ventilatie betekent dat lucht wordt ingeblazen of 
afgezogen met een aangedreven ventilator. 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 
Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374. 
Vermijd rechstreeks huidcontact met product.(enkel PROC19) 
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2.3 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC19 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Omvat stofaandelen in het product tot 25 %. 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag 

> 4 h 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Handen en voorarmen 1980 cm² (PROC19) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Zorg voor goede algemene ventilatie. Natuurlijke ventilatie is door deuren, 
ramen, enzovoort. Geforceerde ventilatie betekent dat lucht wordt ingeblazen of 
afgezogen met een aangedreven ventilator. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,045mg/L --- 

ERC8a --- Bodem PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,0044mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC19 --- Werknemersblootstelling 
inademing 115,25mg/m3 --- 

PROC19 --- Dermale 
werknemersblootstelling 84,86mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 
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4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 8 : Recepturen voor sprays 

Hoofdgebruikersgroepen SU 22:  Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, 
amusement, dienstverlening, ambachtslieden) 

Procescategorieën PROC11:  Spuiten buiten industriële omgevingen 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 
ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC8a , ERC8d 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Concentratie van de stof in het product: 5% - 25% 

 

Gebruikte hoeveelheid 

Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

5,5 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 

2.000 m3/d 
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afvalwaterbehandelingins
tallatie 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden  afval verzamelen en conform de plaatselijke 
voorschriften verwijderen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC11 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 5 %. 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik) 

 vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie 300 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Handen en voorarmen 1500 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

2.3 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC11 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Omvat stofaandelen in het product tot 25 %. 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag 1 - 4 h 

Gebruiksfrequentie 300 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Handen en voorarmen 1500 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Zorg voor goede algemene ventilatie. Natuurlijke ventilatie is door deuren, 
ramen, enzovoort. Geforceerde ventilatie betekent dat lucht wordt ingeblazen of 
afgezogen met een aangedreven ventilator. 

 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot persoonlijke 

Draag geschikte handschoenen getest aan EN374 tijdens de activiteiten waar 
huidcontact mogelijk is. 
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bescherming, hygiëne en 
gezondheidsevaluatie 

2.4 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC11 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag < 1 h 

Gebruiksfrequentie 300 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Handen en voorarmen 1500 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

Zorg voor een hoge kwaliteit algemene of geforceerde ventilatie (5 tot 15 
verversingen per uur). 
Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie. (Efficiëntie: 70 %) 

 

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

Als er geen adequate ventilatie voorhanden is: 
Adembescherming dragen. (Efficiëntie: 90 %) 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,045mg/L --- 

ERC8a --- Bodem PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,0044mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC11 --- Werknemersblootstelling 672,29mg/m3 --- 



 

 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

Ethanol 

Versie  1.0  Printdatum 24.05.2013  

Herzieningsdatum 24.05.2013    
 

 

 

PA100047_001 31/66 NL 

 

inademing 

PROC11 --- Dermale 
werknemersblootstelling 21,43mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 9 : Toepassingen in coatings 

Hoofdgebruikersgroepen SU 21:  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

Chemisch product-categorie PC9a:  Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 
ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beh eerst voor: ERC8a , ERC8d 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Stofconcentratie: 1% - 15% 

 

Gebruikte hoeveelheid 
Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,002  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor:  PC9a 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Stofconcentratie: 1% - 15% 

 
 

Gebruikte hoeveelheid 
Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

250 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
blootstelling 

20 - 60 min 
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Gebruiksfrequentie 5 Keren per jaar: 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Palmen van beide handen 428 cm² 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 

Afmeting van de ruimte 20 m3 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

toepassing in ruimtes met gesloten deuren 
voorkomen. 
toepassing bij gesloten ramen voorkomen. 
Niet gebruiken in kleine, gesloten en niet-
geventileerde ruimtes. 
 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a, ERC8d --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a, ERC8d --- Zoetwater PEC 0,0447mg/L --- 

ERC8a, ERC8d --- Bodem PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a, ERC8d --- Zeewater PEC 0,0044mg/L --- 

Consumenten  

 ConsExpo 4.1 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PC9a --- Inhalatie 0,3mg/m³/dag --- 

PC9a --- Dermaal 0,5mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer de 
de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 
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Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 10 : Toepassing in reinigingsmiddelen 

Hoofdgebruikersgroepen SU 21:  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

Chemisch product-categorie PC35:  Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 
ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beh eerst voor: ERC8a , ERC8d 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 25 %. 

 

Gebruikte hoeveelheid 
Jaarlijks totaal 40000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,002  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC35 : <** Phrase 
language not available: [ NL ] CUST - ZZ00-00000024 56 **>, PC35: Vloeibare 
reinigingsmiddelen , PC35: vloerreinigers (vloeistoffen) , PC35: tapijtreinigers (vloeistoffen)  

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Omvat stofaandelen in het product tot 5 %. 

 
 

Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

250 g 
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Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
blootstelling 

15 - 60 min 

Gebruiksfrequentie 1 Keren per dag 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

Spuitbus producten: 
Verstuiver of gecontroleerd toepassingssysteem 
 

 

2.3 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC35 : toiletreinigers 
(bleekmiddel/zuur) , PC35: badkamerreinigers (spray) , PC35: badkamerreinigers (vloeistoffen) , 
PC35: <** Phrase language not available: [ NL ] CUST - ZZ 00-0000001963 **>, PC35: 
afwasmiddelen  

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Concentratie van de stof in het product: 5% - 25% 

 
 

Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

250 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
blootstelling 

15 - 60 min 

Gebruiksfrequentie 1 Keren per dag 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

Spuitbus producten: 
Verstuiver of gecontroleerd toepassingssysteem 
Niet leegspuiten in kleine gesloten ruimtes. 
 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,681mg/L --- 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,0818mg/L --- 
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ERC8a --- Bodem PEC 0,0005mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,0081mg/L --- 

Consumenten  

 ConsExpo 4.1 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PC35 --- Inhalatie 1,73mg/m³/dag --- 

PC35 --- Dermaal 10,7mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer de 
de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 11 : Toepassing als brandstof 

Hoofdgebruikersgroepen SU 21:  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

Chemisch product-categorie PC13:  Brandstoffen 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 
ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beh eerst voor: ERC8a , ERC8d 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 
Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,002  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Enkel de milieu-afgifte afkomstig van het consumentengebruik van de stof als 
huisbrandstof verdampt tijdens het vullen van het brandapparaat. 

 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water Geen afgifte naar water of STP 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Afvalverwerking Normaal geen afvalontwikkeling. 
 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor:  PC13 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Concentratie van de stof in het product: 25% - 
100% 
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Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

1 l  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
blootstelling 

5 min 

Gebruiksfrequentie 1 Keer per week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Handpalm van één hand 210 cm² 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

ter bescherming tegen vloeistofspatten 
beschermingsbril dragen. 
 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- 
Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,0447mg/L --- 

ERC8a --- Bodem PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,0044mg/L --- 

Consumenten  

 ConsExpo 4.1 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PC13 --- Inhalatie 0,81mg/m3 --- 

PC13 --- Dermaal 70mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
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zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer de 
de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 12 : Gebruik als functionele vloeistoffen 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Procescategorieën PROC20:  Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten 
systemen voor professioneel gebruik 

Milieu-emissiecategorieën ERC7:  Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC7  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 1000 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

5,5 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Mag niet in het milieu vrijkomen. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 
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Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden  afval verzamelen en conform de plaatselijke 
voorschriften verwijderen. 

Alle afvalproducten worden verondersteld om verzameld te worden en terug 
opgehaald te worden voor recyclage of hergebruik. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC20 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

De stof bewerken in een gesloten systeem. 
Stof opslaan in een gesloten systeem. 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer 
de de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC20 --- Werknemersblootstelling 
inademing 38,42mg/m3 --- 

PROC20 --- Dermale 
werknemersblootstelling 1,71mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
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de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 13 : Gebruik als functionele vloeistoffen 

Hoofdgebruikersgroepen SU 22:  Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, 
amusement, dienstverlening, ambachtslieden) 

Procescategorieën PROC20:  Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten 
systemen voor professioneel gebruik 

Milieu-emissiecategorieën ERC9a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen 
ERC9b:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC9a , ERC9b 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 1000 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

5,5 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Mag niet in het milieu vrijkomen. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 
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Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden  afval verzamelen en conform de plaatselijke 
voorschriften verwijderen. 

Alle afvalproducten worden verondersteld om verzameld te worden en terug 
opgehaald te worden voor recyclage of hergebruik. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC20 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik) 

 vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Binnen- en buitentoepassingen. 

 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

De stof bewerken in een gesloten systeem. 
Stof opslaan in een gesloten systeem. 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,0107mg/L --- 

ERC8a --- Bodem PEC 0,0002mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,001mg/L --- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC20 --- Werknemersblootstelling 
inademing 38,42mg/m3 --- 

PROC20 --- Dermale 1,71mg/kg KW/dag --- 
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werknemersblootstelling 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 14 : Warmte-overdracht en hydraulische 
vloeistoffen 

Hoofdgebruikersgroepen SU 21:  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

Chemisch product-categorie PC16:  Warmtetransportvloeistoffen 
PC17:  Hydraulische vloeistoffen 

Milieu-emissiecategorieën ERC9a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen 
ERC9b:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beh eerst voor: ERC9a , ERC9b 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 
Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,002  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 

365 dagen/ jaar 
 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Gesloten systeem Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. Binnentoepassing. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water Geen afgifte naar water of STP 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Afvalverwerking Normaal geen afvalontwikkeling. 
 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC16 , PC17 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Concentratie van de stof in het product: 25% - 
100% 



 

 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

Ethanol 

Versie  1.0  Printdatum 24.05.2013  

Herzieningsdatum 24.05.2013    
 

 

 

PA100047_001 48/66 NL 

 

 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Gebruiksfrequentie 5 Keren per jaar: 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

Als spatten kunnen voorkomen: 
geschikte oogbescherming dragen. 
Container niet openen, breken of ontmantelen. 
Verwijder als chemisch afval. 
 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC9a, ERC9b --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,017mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Zoetwater PEC 0,0155mg/L --- 

ERC9a, ERC9b --- Bodem PEC 0,0001mg/kg --- 

ERC9a, ERC9b --- Zeewater PEC 0,0015mg/L --- 

Consumenten  

 ConsExpo 4.1 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PC16 --- Inhalatie 0,04mg/m3 --- 

PC16 --- Dermaal 0,85mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer de 
de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
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Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 15 : Gebruik in laboratoria 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Procescategorieën PROC15:  Gebruik als laboratoriumreagens 

Milieu-emissiecategorieën 
ERC2:  Formulering van preparaten 
ERC4:  Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en 
producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC2 , ERC4 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 500 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 5000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

2,47 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 300 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 3 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 3 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem  1 kg/dag 

Binnentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP. 
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Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 
 afval verzamelen en conform de plaatselijke 
voorschriften verwijderen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC15 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag 1 - 4 h 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Eén hand, enkel binnenkant. 240 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

binnen 

 
 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer 
de de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC15 --- Werknemersblootstelling 19,21mg/m3 --- 



 

 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

Ethanol 

Versie  1.0  Printdatum 24.05.2013  

Herzieningsdatum 24.05.2013    
 

 

 

PA100047_001 52/66 NL 

 

inademing 

PROC15 --- Dermale 
werknemersblootstelling 0,34mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 16 : Gebruik in laboratoria 

Hoofdgebruikersgroepen SU 22:  Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, 
amusement, dienstverlening, ambachtslieden) 

Procescategorieën PROC15:  Gebruik als laboratoriumreagens 

Milieu-emissiecategorieën ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC8a  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 500 ton(nen)/jaar 

Jaarlijks totaal 5000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,1  

Gebruikte hoeveelheid 
lokaal 

2,47 kg/dag 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 300 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 

3 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 

3 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Bodem 

 1 kg/dag 

Binnentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 
vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

Water 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 

Type Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 
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afvalwaterzuiveringsinstallatie afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden  afval verzamelen en conform de plaatselijke 
voorschriften verwijderen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor:  PROC15 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag 

1 - 4 h 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Eén hand, enkel binnenkant. 240 cm² 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

binnen 

 
 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,17mg/L --- 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,027mg/L --- 

ERC8a --- Bodem PEC 0,0002mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,0027mg/L --- 
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Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC15 --- Werknemersblootstelling 
inademing 19,21mg/m3 --- 

PROC15 --- Dermale 
werknemersblootstelling 0,34mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 17 : Gebruik in ontijzings- en antivriestoepassingen  

Hoofdgebruikersgroepen SU 21:  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

Chemisch product-categorie PC4:  Antivries- en ontdooimiddelen 

Milieu-emissiecategorieën ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beh eerst voor: ERC8d  

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 
Jaarlijks totaal 125000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,002  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor:  PC4 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Concentratie van de stof in het product: 25% - 
100% 

 
 

Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

50 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
blootstelling 

< 5 min 

Gebruiksfrequentie 1 Keer per week 
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Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Omvat een huidoppervlak van: 214 cm² 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

Verstuiver of gecontroleerd toepassingssysteem 
 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8d --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,0011mg/L --- 

ERC8d --- Zoetwater PEC 0,014mg/L --- 

ERC8d --- Bodem PEC 0,0001mg/kg --- 

ERC8d --- Zeewater PEC 0,0013mg/L --- 

Consumenten  

 ConsExpo 4.1 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PC4 --- Inhalatie 0,51mg/m³/dag --- 

PC4 --- Dermaal 17,87mg/kg KW/dag --- 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer de 
de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  
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De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 18 : Gebruik als proceschemicalie 

Hoofdgebruikersgroepen SU 3:  Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een 
industriële omgeving 

Eindgebruiksectoren 
SU8:  Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder 
geraffineerde aardolieproducten) 
SU9:  Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 

Procescategorieën 

PROC1:  Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 
PROC2:  Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste 
blootstelling 
PROC3:  Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 
PROC4:  Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op 
blootstelling 
PROC8a:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b:  Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) 
van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC1:  Vervaardiging van stoffen 
ERC4:  Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en 
producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 
ERC6a:  Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof 
(gebruik van tussenproducten) 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheers t voor: ERC1 , ERC4, ERC6a 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 

jaarlijks bij puntbron 400000 tonnes 

Jaarlijks totaal 4,6 Miljoen ton/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,086  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Emissie of vrijkoming 
factor: Lucht 226 kg/dag 

Emissie of vrijkoming 
factor: Water 11,3 kg/dag 

Binnen-/buitentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

technische voorwaarden en 
maatregelen op procesniveau 
(bron) ter verhindering van 

Lucht 
Pas technische maatregelen toe strevend naar het 
verminderen van luchtafgifte., Insluiting bij voorkeur 
of katalytische of thermische gasoxydatie., Gebruik 
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vrijkomingen 
Technische locatievoorwaarden 
en maatregelen ter reductie en 
beperking van uitleidingen, 
luchtemissies en vrijkomingen in 
de grond 
Organisatorische maatregelen om 
vrijkomen van de werkplek te 
voorkomen/beperken 

gepast emissiereductiemateriaal van de LEV 
systemen indien nodig voor de lokale wetgeving. 
(Efficiëntie: > 70 %) 

Water 

Pas technische maatregelen toe strevend naar 
vermindering en het schoonmaken van afvalwater, 
Geen afvalwater rechstreeks in het milieu 
afscheiden., Afgifte afvalwater in gemeentelijke 
STP., Niet lossen in riolen of afvoerkanalen. 
(Effectiviteit van de afbraak: > 87 %) 

In goed gesloten verpakking bewaren. 
Bewaar in een begrensd gebied. 
Bioakkunmulatie is niet te verwachten. 

 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall
atie 

Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot externe 
behandeling van afval voor 
verwerking 

Verwijderingsmethoden 

 Het afvalprodukt en de lege containers zouden 
moeten worden weggedaan als gevaarlijk afval 
overeenkomstig alle lokale en nationale v, 
Verbranding van gevaarlijk afval., Geschikt voor 
gebruik in gerecycleerde brandstoffen. 

 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werkne mer beheerst voor: PROC1 , PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b 

Productkarakteristieken 

Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

Fysische vorm (tijdens 
gebruik)  vloeibaar 

Dampspanning 5,73 kPa 
 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Blootstellingsduur per 
dag > 4 h 

Gebruiksfrequentie > 4 dagen / week 

Gebruiksfrequentie 240 dagen/ jaar 
 

Menselijke factoren niet 
beïnvloed door risicomanagement 

Blote huid Twee handen, enkel binnenkant. 480 cm² (PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4) 

Blote huid Twee handen 960 cm² (PROC8a, PROC8b) 
 

Overige operationele 
voorwaarden aangaande 
blootstelling van werknemers 

Voor gebruik buiten. 
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technische voorwaarden en 
maatregelen voor de 
dispersiecontrole uit de bron ten 
opzichte van de arbeider 

De stof bewerken in een gesloten systeem. 
Waarborg dat overbrengen van de materialen gebeurt onder volledige afdekking 
of onder afzuiging. 
Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen. (Efficiëntie: 
95 %) 

 

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

Als spatten kunnen voorkomen: 
Gebruik geschikte oogbescherming. 
Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374. 

 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 EUSES. 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

Relevant voor 
alle ERCs --- Afvalwaterzuiverin

gsinstallatie 
PEC 5,65mg/L --- 

Relevant voor 
alle ERCs --- Grond PEC 0,0012mg/kg --- 

Relevant voor 
alle ERCs --- Zoetwater PEC 

0,264.10-4 
mg/L 

--- 

Relevant voor 
alle ERCs --- Zeewater PEC 

0,0224.10-4 
mg/L 

--- 

Werknemers  

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PROC8a --- Werknemersblootstelling 
inademing 96,04mg/m3 --- 

PROC8a --- Dermale 
werknemersblootstelling 13,71mg/kg KW/dag --- 

Aangegeven blootstellinsschattingen zijn gebaseerd op de PROC met de hoogste blootstellingsniveaus in dit 
scenario. 

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Als de lokale milieu-emissie condities sterk afwijken van de gebruikte standaardwaardes, gebruik onderstaand 
algoritme om de correcte lokale emissies en RCR's te schatten: 
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PECgecorrigeerd = PECberekend * (lokale emissie fractie) * (lokale WWTP stroomsnelheidsfractie) * (lokale 
rivier stroomsnelheidsfractie) * (lokale STP efficientiefractie) 
Health 
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde 
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 
 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 

Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. 
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1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario 19 : Particulier gebruik 

Hoofdgebruikersgroepen SU 21:  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = 
consumenten) 

Chemisch product-categorie 

PC1:  Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 
PC3:  Luchtverfrissers 
PC8:  Biociden 
PC12:  Gazon-en tuinpreparaten, inclusief bemestingsmiddelen (-  Meststoffen) 
PC14:  Producten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder 
producten voor het galvaniseren 
PC15:  Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken 
PC18:  Inkt en toners 
PC23:  Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen 
van leer 
PC24:  Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen 
PC27:  Gewasbeschermingsmiddelen 
PC28:  Parfums, geurmiddelen 
PC30:  Fotochemische producten 
PC31:  Glansmiddelen en wasmengsels 
PC34:  Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief 
bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen 
PC39:  Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten 

Milieu-emissiecategorieën 

ERC8a:  Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 
ERC8d:  Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open 
systemen 

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beh eerst voor: ERC8a , ERC8d 

Licht biologisch afbreekbaar., Bioaccumuleert niet., Volledig oplosbaar in water. 

Productkarakteristieken Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor 
zover niet anders vermeld). 

 

Gebruikte hoeveelheid 
Jaarlijks totaal 10000 ton(nen)/jaar 

Gebruikte fractie bij de 
belangrijskte locale bron. 

0,002  

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Voortdurende 
blootstelling 365 dagen/ jaar 

 

Milieufactoren niet beïnvloed door 
risicomanagement 

Stroomsnelheid van 
oppervlaktewater waarin 
wordt geloosd 

18.000 m3/d 

 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnentoepassing. Omgevingstemperatuur Omgevingsdruk. 
 

Voorwaarden en maatregelen 
met betrekking tot 
afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Type 
afvalwaterreinigingsinstall Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 
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atie 

Stroomsnelheid van de 
waterstroom van de 
afvalwaterbehandelingins
tallatie 

2.000 m3/d 

Degradatie efficiëntie 90 % 

Slibbehandeling Verwijdering of terugwinning 
 

2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC1 , PC8, PC14, PC15, 
PC18 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Concentratie van de stof in het product: 5% - 25% 

 
 

Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

50 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
toepassing 

4 h 

Gebruiksfrequentie 1 Keren per dag 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 

Afmeting van de ruimte 20 m3 
 

2.3 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC3 , PC28 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Concentratie van de stof in het product: 25% - 
100% 

 
 

Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

10 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
toepassing 

4 h 

Gebruiksfrequentie 1 Keren per dag 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 

Afmeting van de ruimte 20 m3 
 

Omstandigheden en maatregelen 
in verband met de 
consumentenbescherming 
(bijvoorbeeld aanbevelingen over 
gedrag, persoonlijke bescherming 
en hygiëne) 

Consumentenmaatregele
n 

Aanraking met de huid vermijden. 
Voorkom inademing van het product. 
Niet leegspuiten in kleine gesloten ruimtes. 
Verstuiver of gecontroleerd toepassingssysteem 
 

 

2.4 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC23 , PC27, PC30, PC34 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel Concentratie van de stof in het product: 1% - 5% 
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Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

50 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
toepassing 

4 h 

Gebruiksfrequentie 1 Keren per dag 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 

Afmeting van de ruimte 20 m3 
 

2.5 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebrui ker beheerst voor: PC24 , PC31 

Productkarakteristieken 
Concentratie van de stof 
in het mengsel/artikel 

Betreft een percentage van de stof in het product 
tot 1 %. 

 
 

Gebruikte hoeveelheid Hoeveelheid gebruikt per 
gebeurtenis 

50 g 

 

Frequentie en duur van het 
gebruik 

Tijdsduur van de 
toepassing 

4 h 

Gebruiksfrequentie 1 Keren per dag 
 

Andere aanvaarde operationele 
omstandigheden die de 
blootstelling van het milieu 
beïnvloeden 

Binnen-/buitentoepassing. 

Afmeting van de ruimte 20 m3 
 

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de b ron ervan  

Milieu 

 ECETOC TRA model v2 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  Compartiment  Waarde Niveau van 

blootstelling  RCR 

ERC8a --- Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie 

PEC 0,34mg/L --- 

ERC8a --- Zoetwater PEC 0,0447mg/L --- 

ERC8a --- Bodem PEC 0,0003mg/kg --- 

ERC8a --- Zeewater PEC 0,0044mg/L --- 

Consumenten  

 ConsExpo 4.1 

Scenario van 
het bijdragen  

Specifieke 
omstandigheden  

Blootstellingsroute  Niveau van 
blootstelling  

RCR 

PC31 --- Inhalatie 10,31mg/m³/dag --- 

PC31 --- Dermaal 2,87mg/kg KW/dag --- 
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4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruike rs downstream) om een inschatting te 
kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenze n van het blootstellingscenario  

 
Milieu 
de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te 
zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen 
vastleggen. 
Voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht om de toepasselijke explosiegrenzen te overschrijden wanneer de 
de operationele omstandigheden/risicobeheersmaatregelen in sectie 2 worden doorgevoerd. 
Indien verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, 
dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. 

 

Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanv ulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling  

De maatregelen die in deze sectie worden gerapporteerd, worden niet in rekening gebracht in de 
blootstellingsschattingen gerelateerd 
Gebruik indien mogelijk de specifieke maatregelen, verwacht om de voorspelde blootstelling voorbij het geschatte 
niveau te reduceren 
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BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR 

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

adres 
Nijverheidslaan 38  
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44  
3316 BM Dordrecht 

land België Nederland 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 

faxnummer +32 (0)56 77 57 11 +31 (0)78 65 44 919 

website www.brenntag.be  www.brenntag.nl  

e-mail info@brenntag.be  info@brenntag.nl  

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer  BE0405317567 NL001375945B01 

terugroepingsprocedure  Ja 

noodnumer (24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 

KWALITEITSSYSTEMEN 

ISO 9001 Ja Ja 

ISO 14001 Ja Ja 

ISO 22000 - Ja 

FSSC 22000 - Ja 

GMP+ -feed Ja Ja 

OHSAS18001 - Ja 

ESAD Ja Ja 

andere - AEO 

 


